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BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Újbuda, Budapest XI. kerületének integrált városfejlesztési stratégiája 2007-2013 évekre szóló, stratégiai
szemléletű, megvalósítási indítékú, és területi szemléletű dokumentum. Támaszkodik a kerület hosszú
távú fejlesztési koncepciójára és a joghatályos településrendezési tervekre is.
Budapest XI. kerülete a „főváros nyugati kapuja”, melyből adódóan jelentős külföldről, vidékről és az
agglomerációból érkező és arra távozó utasforgalmat bonyolít. Újbuda a 33,5 km2 területével nagyméretű budapesti kerületek közé tartozik, a lakosság és a lakások számát tekintve pedig a legnagyobb.
Újbuda a főváros fiatal városrésze, a XX. században épült ki, leggyorsabb fejlődési periódusai a két világháború közötti évtizedekben ill. a 60-as, 70-es években voltak. A kerület lakosszámának növekedése
a 80-a években megállt, de a városrész gazdasági szerepe továbbra is számottevő. Sőt a kerület a
rendszerváltás utáni gazdasági változásokból egyértelműen kedvezően került ki, fellendülő szakaszba
érkezett. A városrész gazdaságának ágazati összetétele korszerű struktúrát mutat, a termelőipar helyét
mindinkább a nagyobb szellemi tartalmat képviselő tercier és kvaterner szektor veszi át. A lakosság iskolázottsági szintje a fővárosi átlag felett van, így e gazdasági változások kedvezőek, a kvalifikált munkaerő foglalkoztatási lehetőségeit bővítik. Ezzel párhuzamosan felértékelődnek a környezeti és helytörténeti/szellemi értékek – melyekben a városrész meglehetősen gazdag, emelkednek a lakossági elvárások is. Ennek együttes következménye a környezet színvonalának emelése és az értékek megőrzés
iránti igény növekedése, aminek kielégítése egyben a kerület közeljövőbeni feladatainak fontos részét
képezi. Ez nagyban hozzájárulhat a – kerület problémáját jelentő - népességcsökkenés fékezéséhez, az
elvándorlási folyamat megállításához is.
Az uniós támogatások ésszerű felhasználása a pozitív folyamatok fenntartásához és a városrész belső
problémáinak enyhítéséhez nagymértékben hozzájárulhat.
A jelen integrált városfejlesztési stratégia ennek a támogatott beavatkozásnak átgondolt, megalapozott
előkészítését szolgálja. Feladata a középtávú fejlesztési célok és azok települési, városrészi célterületeinek meghatározása. A középtávú célok egyik pillérét a hosszú távú törekvések, másik pillérét a jelenlegi
helyzet aktualizált elemzései adták.
A középtávú célok két irányát jelöli ki a terv, melyeket a gazdaság, a társadalom, és a környezet témakörében egyaránt érvényesíteni kell.
• A kohézió a fejlesztések egyik főiránya, a városrészek közötti lakhatósági, élhetőségi különbségek enyhítésére irányul, továbbá a városi együttélés összetartó erejének, a társadalmi összefogásnak erősítésére, de a gazdasági együttműködés fokozására is, mely eredményeiben ugyancsak az előző folyamatokat képes erősíteni. Újbuda egyes részei között e tekintetben nagy a különbség. Egyes városrészek kapcsolatai marginálisak, mely nemcsak a távolsággal és a közvetlen közlekedési kapcsolatok hiányával, de az eltérő környezeti körülményekkel és társadalmi különbségekkel is jellemezhető.
• A fenntarthatóság a pozitív fejlődési folyamatok megőrzését, a város természeti és épített
adottságainak/értékeinek hosszú távú megtartását, a gazdaság és a társadalom egyensúlyának
fenntartását hivatott szolgálni. Újbudának olyan kedvező természeti adottságai vannak mint a
Gellérthegy, Sashegy, Kamaraerdő és igen hosszú – nagyrészt még kihasználatlan – Dunaparttal
is rendelkezik. Gazdag helytörténeti, kulturális és építészeti értékekben is, melyek tudatosítása,
értékszemléletű hasznosítása ugyancsak fontos és a társadalmi tudatot valamint gazdasági lehetőségeket erősítő hatású lehet.
A középtávú fejlesztési főirányok és témakörök
főirányok
témakörök
Sokáig nem ismerték fel az ebben rejlő
egyediséget hordozó, jelentős városfejfenntarthatóság kohézió
lesztő erőt, mely az idegenforgalmi
vonzerők növekedését, a városi élet migazdaság
nőségét, és ezáltal a helyi gazdaság
hátterének komplexitását is fokozni kétársadalom
pes. A kerület szempontjából a fenntarthatóság, mint fejlesztési tényező létjogokörnyezet
sultságának egyik sarkköve az értékek
megőrzése és hasznosítással fenntartása, amely mind a társadalmi összetartozást, mind a gazdaságot (idegenforgalom, kulturális gazdaság) erősíteni képes.
2009. MÁRCIUS
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A fejlesztési célterületek kiválasztásánál a problémák mellett éppen az értékek helyi halmozódása az
iránymutató. A problémák elemzéséhez a hivatalos statisztikai (KSH) és az önkormányzati adatokra támaszkodik a terv. A problématérkép a területi gócpontokra mutat rá, melyek beavatkozást igényelnek.
Az értéktérkép a védendő, megőrzendő értékek halmozódását jelzi, mely helyeken a megőrző hasznosításra kell törekedni.
A lehetséges célterületek, beavatkozást igénylő területek, majd az akcióterületek kiválasztása a problémák és az értékek halmozódási területeire irányulnak. Lehetséges fejlesztési célterületet a stratégiai terv
több kerületrészben jelöl. Az alábbi ábra a kiválasztás folyamatát szemlélteti.

Középtávú fejlesztési célok

Városrészi
elemzések
Problématérkép

Civil szervezetek
és lakosság javaslatai

Folyamatban
lévő ill. korábbi
önkormányzati
elhatározások

Értéktérkép

Lehetséges fejlesztési
célterületek kiválasztása

Lehetséges akcióterületek
kiválasztása

Prioritási (I ütemű) akcióterületek kiválasztása
Az akcióterületek kiválasztásának folyamata

Lehetséges fejlesztési célterületek:
Az alábbi táblázat a lehetséges fejlesztési célterületek felsorolását a fejlesztés tartalmának és céljának
(indokának) rövid összefoglalásával együtt mutatja be. Az alászürkítéssel kiemelt tervek azok, amelyek
akcióterületként történő megvalósítása javasolt, mert hatásuk további fejlesztéseket indukál, vagy legnagyobb hatékonysággal oldja meg a jelenlegi problémákat és önkormányzati részvételt (is) igényel. Azok
a fejlesztések, amelyeknek ugyancsak jelentős hatásuk lenne, de nem a kerületi önkormányzat kompetenciájába tartoznak (pl. rakparti közlekedési infrastruktúra kiépítése), vagy azok, amelyek teljes egészükben vállalkozói tőkéből finanszírozhatók (az önkormányzat részvétele nélkül), nem kerültek akcióterületként kiemelésre, de várhatóan középtávon (2013-ig) megvalósulnak. Bár a metró virágpiacig kivezetése és ott agglomerációs tömegközlekedési átszállóhely kialakítása csak a középtávon túl valósul meg,
de előkészítése már középtávban szükséges, ezért az akcióterületek között szerepel.
2009. MÁRCIUS
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Lehetséges fejlesztési
célterület
Bartók Béla úti kulturális
városközpont

Lágymányos (A)

Skála-környék kereskedelmi központ
Dunapart
fejlesztések

Gellérthegy(B)

közlekedési

Zajárnyékolás a vasút és a
Hamzsabégi út mentén
Citadella környék idegenforgalmi színvonal emelése

Bartók Béla úti kulturális
városközpont
Szentimreváros (N)
Gellért Szálloda új épület az
Orlay u. – Kemenes u.
között
Zajvédelem
támogatása,
fokozása a főutak mentén

Etele téri városközpont
Kelenföld (C)

Bikás park funkcióbővítő
felújítása, máltai játszótér
építés
Info-Park déli folytatása
Panelos lakótelepek rehabilitációja
Dunaparti zöldsáv és rekreációs terület kialakítása

Vasút és főútvonalak mentén zajvédelem javítása
Új lakóterületek építése
Galváni híd és kapcsolódó
úthálózat kiépítése
Barnamezős
folytatása

Albertfalva (D)

rehabilitáció

Albertfalva
városrészközpont kiépítése
Panelos lakótelepek rehabilitációja
Dunaparti zöldsáv és rekreációs terület kialakítása
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A fejlesztés tartalma

A fejlesztés célja, indoka

Közösségi létesítmények és
humán közterek kialakítása,
kulturkereskedelem, vendéglátás, turizmus fejlesztése,
Hadik laktanya szállóvá átép.
Korszerű/színvonalas, városi
környezetben levő kereskedelem a kerületközpontban
Felső rakparti villamos kiépítése a Lágymányosi hídig,
parkolókapacitás növelése
Zajárnyékolás művi és kertészeti kiépítése
I. kerülettel közösen, Citadella
hasznosítás és környezet
rendezés
Közösségi létesítmények és
humán közterek kialakítása
Kulturális
kereskedelem,
vendéglátás és idegenforgalom fejlesztése
Új szállodarész és a meglevő
számára is mélygarázs kapacitás kiépítése
Zajárnyékolás növényzettel,
zajvédő üvegezéssel
Intermodális
csomópont
kialakítása a 4-es metró
állomásához kapcsolódóan,
villamoshálózat
bővítése,
agglomerációs és BKV autóbusz végállomások létesítése,
vasút kétoldali kapcsolatok
megteremtése, P+R parkolók,
kereskedelmi és irodaközpont, szabadidős funkciók
kiépítése
A tétényi úti metrómegállónál
fogadótér kialakítása, a Bikás
park rehabilitációja, a lakótelep számára korcsoportos
játszótér kialakítása
A Hauszmann Alajos utcától
É-ra levő terület Info-parki
beépítése
Panelos épületek felújítása,
környezet és közkertek rendezése, funkcióbővítés
Kerékpárút
és
gyalogos
sétány végigvezetése, pihenő
és
sport/ökojátszóhelyek
építése, a Dunapart és lakóterületek zöld kapcsolatának
megteremtése
Épített és kertészeti eszközökkel zajárnyékolás
A
barnamezős
területek
funkciócseréje
Andor u. – Galváni u. kapacitásbővítő felújítása, hídfőcsomópont kialakítása
Volt iparterületek felújítása,
munkahelyi területek kialakítása és funkcióbővítés (lakó
és szállásférőhelyek)
Kereskedelmi létesítmények
és szállásférőhelyek építése

Városrészi és népességvonzó erő
növelése, presztízscsökkenés megállítása, az (elöregedő) lakosságnak szellemi kínálatbővítés, helyi gazdaság
megerősítése, bevételek növelése
Az ellátás javítása, a terület hatékonyabb hasznosítása, a lakóterületek
közötti kereskedelem biztosítása
Tömegközlekedés kapacitásfejlesztése,
Bartók Béla út tehermentesítése, személygépkocsi forgalom csökkentés
A lakóterületek zajvédelme a vasút és a
Lágymányosi híd-M7 közötti út mentén
A jelenlegi „vásár” jellegű kereskedelem
színvonaljavítása, pihenőhelyek és
vendéglátás fejlesztése
Városrészi és lakossági vonzerő növelése, presztízscsökkenés megállítása,
az (elöregedő) lakosságnak szellemi
kínálatbővítés, helyi gazdaság megerősítése, területi bevételek növelése
A szállodakapacitás növelése az idegenforgalom fejlesztése érdekében,
parkolási gondok megoldása
Környezeti állapot javítása a lakóépületekben
Jobb tömegközlekedési kapcsolatok
kiépítése, az agglomerációs forgalom
fogadása, mérséklése, tömegközlekedésre „átszállítása”, helyben munkahelyek létesítése, jobb kereskedelmi/szolgáltatási/szabadidős
ellátás
biztosítása, a vasút átjárhatóságának
kiépítése, környezetterhelés csökkentése, környezeti állapotjavítás

Panelos épületek felújítása,
környezet és közkertek rendezése, funkcióbővítés, központ fejlesztés
Kerékpárút
és
gyalogos
sétány végigvezetése, pihenő
és
sport/ökojátszóhelyek
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A lakótelepi társadalom összetartásának erősítése a közösségi terek fejlesztésével, összejöveteli helyek biztosítása, szabadidős és pihenési funkciók
bővítése, a kötődés erősítése
Tudásipar fejlesztése, K+F tevékenység
bővítése
Használati és esztétikai környezetjavítás, lakossági vonzerő növelése, népességmegtartás
Folyópart közhasználatának biztosítása, szabadidő eltöltési lehetőségek
fejlesztése, egészségmegőrző életmód,
társadalmi-közösségi kohézió erősítése, közösségi programok bővítése,
népességmegtartó erő növelése
Környezeti állapot javítása a lakóterületek mentén
Felhagyott iparterületek több funkcióra
hasznosítása
Fővárosi keresztirányú kapcsolatok
kialakítása, a hálózati rendszer javítása
Terület
rehabilitáció,
hatékonyabb
területhasznosítás, használati és esztétikai színvonal javítása
Hídfő közeli, több városrészt szolgáló
központ kialakítása, funkciógazdagítás,
területhasznosítás
Használati és esztétikai környezetjavítás, lakossági vonzerő növelése, népességmegtartás
Vízparti közhasználat biztosítása, szabadidő eltöltési lehetőségek fejlesztése,
egészségmegőrző életmód, társadalmi
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Albertfalvi híd és kapcsolódó úthálózat megépítése

építése, régészeti park kialakítása, rendezése
Egér út felé (alagutas) közúti
kapcsolat és hídfő csomópont

Közösségi ház megépítése

Kelenvölgy (E)

Etele téri városrészközpont
D-i vége

Szabadidős és sportlétesítmények megépítése

Zajárnyékolás javítása a
vasútvonalak mentén
A vasút átjárhatóságának
megteremtése

Épített és kertészeti eszközökkel zajárnyékolás
É-on a tervezett BKV autóbusz végállomás térségében
gyalogos kapcsolat ŐrmezőKelenvölgy-Kelenföld között.
Etele téri városközponthoz (4es metró) kapcsolódó közúthálózati/csomóponti fejlesztés
Zajárnyékoló
növényzet
intenzitásának növelése
Panelos épületek felújítása,
környezet és közkertek rendezése, funkcióbővítés
Zajárnyékoló
növényzet
intenzitásának növelése
A terület D-i részén további
munkahelyek
létesítése,
funkciógazdagítás
Közművek, gyűjtő- és lakóúthálózat kiépítése, közterületek kialakítása
Zöld- és erdőterületek megtartása, összekötése, összefüggő
ökológiai
rendszer
kialakítása
Közintézmények, helyi kereskedelem
létesítményeinek
megépítése
A be nem épült területeken
zajvédő növényzet telepítése

Sasadi út – 4-es metrókapcsolat megteremtése
Sasad-Sas-hegy (F)
Főútvonalak mentén zajvédelem fokozása
Panelos lakótelep rehabilitációja
Gazdagrét (G)

Határoló
utak
mentén
zajvédelem fokozása
Munkahelyteremtés
A beépítés folytatásához
terület előkészítés

Rupp-hegy, Madárhegy (H)

Biológiailag aktív területek
megtartása, közhasználatra
alkalmassá tétele
Városrészi alközpont kialakítása
Főutak menti zajvédelem
megoldása
Etele téri városközponthoz
kapcsolódó
fejlesztések
megvalósítása

Őrmező(I)
Főutak menti zajvédelem
megoldása
Keserű-ér,
keserűvizek,
védelme és hasznosítása

Dobogó (J)

Beépítésre szánt területek
bővítése
Szabadidős
hasznosítás
bővítése,
zöldterületek
növelése
Zajvédelem megoldása
Zajvédelem javítása

Péterhegy (K)
4-es metró kivezetése a
virágpiacig, DNy-i városkapu kiépítése
Örsöd (L)

Idegenforgalmi
kiépítése

városkapu

Beépítetlen zöldsáv kialakítása a városhatár mentén
Keserű-ér és keserűvíz
források védelme

2009. MÁRCIUS

Vasúttal párhuzamos közút
megépítése, Etele tér felé
gyalogos kapcsolatok megteremtése, közhasználatú (és
zajvédelmi) zöldsáv kialakítás
Intenzív fásítás, zajvédő háromszintű növényzet telepítés
Védőidom
korlátozásainak
betartása, fürdőként hasznosíthatóság vizsgálata
Színvonalas beépítés létrehozása IZ övezetben
Funkcióbővítés, új városi
jelentőségű sportterület kiépítése, jelentős nagyságú (zöld)
közterületek létrehozása
Autópálya bevezető szakasz
mellett védőfásítás
Vasút és 7. sz. főút mentén
zajárnyékoló növényzet (védősáv) ültetése
Metró végállomás, P+R parkoló, tömegközlekedési átszállóhely, kapcsolódó kereskedelem megépítése
Az Egér úti csomópont környezetében szállodakapacitás, turisztikai fogadóterület
kiépítése (reptéri kapcsolattal)
Budaörs felé elválasztó „zöldöv” kialakítása
A védőterület erdősítése,
zöldterületi kialakítása, szabadidős/sport hasznosítása
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kohézió erősítése, közösségi programok, népességmegtartás fokozása
Fővárosi keresztirányú kapcsolatok
kialakítása, a hálózati rendszer javítása
Lakossági közérzet javítása, társadalmi
kohézió fokozása
Sportolási és szabadidős lehetőségek
gazdagítása, lakossági vonzerő és
összetartás növelése
Zajvédelem a lakóterületeken, a környezeti állapot javítása
A
vasút
elvágó
hatásának
és
Kelenvölgy elszigeteltségének csökkentése
Budai hegyoldalak tömegközlekedési
kapcsolatainak/ellátásának javítása
Lakóterületi zajterhelés csökkentése
Használati és esztétikai környezetjavítás
Lakóterületi zajterhelés csökkentése
Helybeni foglalkoztatás növelése a
hivatásforgalom csökkentése érdekében
A beépíthetőség feltételeinek biztosítása
Lakossági zöldterületi ellátás és szabadidős lehetőségek biztosítása, érzékeny (karszt)területek és vízfolyások
védelme
Magánerős lakóterületen is az intézményellátás biztosítása, a környékbeli
hiányok pótlása
Lakóterületek magas környezeti minősége érdekében a zajterhelés alacsonyan tartása
Területi kapcsolatok, környezet és
életminőség javítása

Lakó- és természeti területek környezetvédelme
Természeti kincsek értékőrző hasznosítása
Népességvonzó erő növelése
Területek hasznosítása,
funkciók gazdagítása

szabadidős

Beépítésre szánt és szabadidős területek zajterhelésének csökkentése
Lakóterületek zajterhelésének mérséklése
Autópálya bevezető szakasz tehermentesítése, az agglomerációs hivatásforgalom elérési idejének megrövidítése,
környezeti terhelések csökkentése,
szolgáltatási színvonal emelkedése
Szabadidős területek közelében a
belvárossal tömegközlekedési kapcsolatban levő turisztikai kapacitás kiépítése, rekreációs turizmus fejlesztése
A települések összenövésének fékezése, zöld/természeti területek megőrzése
Vízvédelmi és értékőrző területhasznosítás
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Egér út – Albertfalvi híd
közúti kapcsolat
Lakóterület fejlesztés
Kőérberek-Kamaraerdő (M)

Vasút és 7. sz. főút mentén
zajvédelem
Szabadidőközpontok rehabilitációja, fejlesztése
Egér út – Albertfalvi híd
közúti kapcsolat

Új – alagútban vezetett –
közút megépítése
Kertes mezőgazdaság lakóövezeti átsorolása
Zajvédő növényzetintenzitás
biztosítása a Tópark lakóterület határán
Kamaraerdei Ifjúsági Központ
felújítása, Tópark lakópark
központ továbbfejlesztése
Új – alagútban vezetett –
közút megépítése

Fővárosi keresztirányú hálózat fejlesztése, autópálya – hídkapcsolat bizt.
Budaörs
határán
azonos
területfelhasználás kialakítása, önkormányzati tulajdon hasznosítása
Környezetterhelés
csökkentése,
a
lakóterület zajvédelme
Lakosság magasabb színvonalú ellátása, választék/kínálat biztosítása
Fővárosi keresztirányú hálózat fejlesztése, autópálya – hídkapcsolat bizt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metró végállomás és forgalmi telep létesítése (30 000 m )
1-es villamos kiépítése a Kelenföldi pályaudvarig
BKV autóbusz pályaudvar (végállomások) kiépítése
700 fh P+R parkoló
2
265 800 m iroda megépítése
2
90 800 m kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás megépítése
2
23 000 m szálloda és konferenciaközpont
290 db lakás építése
2
6 000 m szabadidős/sportterület kialakítása
2
Agglomerációs buszpályaudvar 15 000 m
1 000 fh P+R parkoló
2
169 000 m iroda
2
10 000 m kereskedelem
2
24 000 m konferenciaközpont
2
24 000 m szálloda
vasúttal párhuzamos gyűjtőút kiépítése
1 300 fh P+R parkoló
2
21 000 m iroda
2
3 000 m kereskedelem
2
7 000 m sport és szabadidős létesítmény
2
3 500 m műhely
2
23 500 m iroda
90 db lakás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerékpárút kiépítése
Vízparti gyalogos sétány
Pihenőhelyek, piknikhelyek, horgászhelyek
Sportjátszóterek és öko-játszóterek
Mosdó-WC blokkok, kiszolgáló épületek, büfék, esőbeállók
Régészeti park kialakítása
Kerékpárút kiépítése
Vízparti gyalogos sétány
Pihenőhelyek, piknikhelyek, horgászhelyek
Sportjátszóterek és öko-játszóterek
Mosdó-WC blokkok, kiszolgáló épületek, büfék, esőbeállók

Bartók Béla úti kulturális városközpont

Szentimreváros

•
•
•
•

Etele téri városközpont

Érintett kerületrész(ek)

Lágymányos

Akcióterületi terv tartalma
Gárdonyi szobor körüli tér és környéke rendezése, gyalogos felületté alakítása, a terek kertészeti és berendezési gazdagítása
Bartók32 galériaház teljes földszintjének közösségi célú átalakítása, civilek
háza létrehozása, galéria bővítése, a Gárdonyi szobor körüli téren kapcsolódó szabadtéri funkciók elhelyezése
Hadik kávéház irodalmi kávéházként visszaállítása Gárdonyi szobor körüli
téri terasszal és az utcai földszinten vendéglátás és kulturális kereskedelem
fejlesztése
A Hadik laktanya átépítése szállodává kulturális célokra is használható konferenciaközponttal, az udvar részleges közhasználatának biztosítása
A Hadik laktanya alatt (a saját parkoló igény kielégítésén túl) közhasználatú
parkolókapacitás létrehozása
A Csonka Múzeum aktív működésének beindítása
A Bartók Béla út 29-ben a pékség helyén közösségi létesítmény kialakítása
Vendéglátó/reggeliző és terasz a kínai vendéglő és használtruha bolt helyén
A Bartók Béla út és Mányoki út gyalogos kapcsolatának kialakítása

Dunapart, zöldterület és
rekreációs terület

A kiválasztott akcióterületeket nevezi meg és a tervezett beavatkozásokat mutatja be az alábbi
táblázat:

Kelenföld K-i oldal

Kelenföld Ny-i oldal

Őrmező

Kelenvölgy

Kelenföld

Albertfalva

2009. MÁRCIUS
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funkció-bővítő
rehabilitációja
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•
•
•
•
•
•

Fogadótér kialakítása a tétényi úti metrómegállóhoz
A park funkcionális és felszereltségi rehabilitációja
A közösségi terek és pihenőhelyek színvonalának emelése
Szabadidős és sportolási lehetőségek bővítése
Korszerűen felszerelt korcsoportos játszóterek kialakítása
A növényállomány javítása és gazdagítása

4-es metró
kivitele
a
virágpiacig,
DNy-i
városkapu
kialakítása

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

•
•
•
•
•

Metróvégállomás megépítése
4000 fh P+R parkoló
Új autópálya csomópont kiépítése a parkolóhoz
Kereskedelem, szolgáltatás az átszálló népesség számára
Környezetvédelmi fásítás

•

Örsöd
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1. A KERÜLET JELLEGE, SZEREPE A FŐVÁROSBAN
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1.1. KAPCSOLÓDÁS A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓ SZERKEZETÉHEZ
Újbuda a főváros DNy-i közigazgatási határa mentén fekszik, a Dunántúlról (Ny-Magyarország/NyEurópa felől) beérkező főutak – M1 és M7 autópályák - és vasúti fővonalak Budapestre érkezésénél. A
kerületet az autópályákon kívül a Dél-Dunántúl felől jövő 6. sz. főút, a Ny-magyarországi kapcsolatot
teremtő 1. sz., valamint a 7. sz. főút érkezési szakasza is érinti. Ezáltal a kerület valamennyi fontos, a
Dunántúllal, Nyugat- és DNy-Európával kapcsolatot teremtő útnak kiinduló pontja.

Budapest és Újbuda (XI. kerület kék vonallal kiemelve) közlekedéshálózati kapcsolatai
Újbuda helyzetét Budapest Településszerkezeti Tervére bejelölve látható, hogy a kerület a belvárostól a
városhatárig, a Dunától a Budaörs/Budakeszi hegyekig tart.
A fővárosi közlekedéshálózati rendszerhez több sugár irányú úttal (Budaörsi út, Tétényi út, Fehérvári út,
Szerémi út, Budafoki út) és több körúttal (a Nagykörút részeként: Petőfi híd-Irinyi u.-Október 23. u.Bocskai út-Karolina út-Villányi út-Budaörsi út, a Hungária krt. folytatásaként: a Lágymányosi híd, a Külső
körút folytatásaként a tervezett Albertfalvi híd és a csatlakozó Ny-i úthálózat) kapcsolódik. A keresztirányú kapcsolatokat az ugyancsak tervezett Galváni híd-Andor utca is erősíti majd.
Területfelhasználási kapcsolatait tekintve a városrész szervesen illeszkedik a fővárosi szerkezethez: a
belváros folytatásaként városias lakóterületek találhatók Bel-Budán, majd a vasútvonaltól délre intézményi/munkahelyi területek dominálnak a Budafoki út – Duna menti sávban, a mögöttes területek pedig
vegyesen lakótelepek ill. lazább beépítésű lakóterületek. A Budaörsi úttól ÉNy-ra levő kerületrész jellemzően lakóterület, közbeékelődő intézményekkel ill. zöldterületekkel. A kerület Ny-i peremén nagy kiterje2009. MÁRCIUS
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désű beépítetlen területek ill. erdők találhatók. A területfelhasználás a szomszédos XII. és XXII. kerület
területfelhasználásával harmonizál.

Újbuda (világoskék kerettel kiemelve) illeszkedése Budapest Településszerkezeti Tervébe
2009. MÁRCIUS
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1.2. A KERÜLET FUNKCIÓI, SZEREPE A TÁGABB ÉS SZŰKEBB TÉRSÉGBEN
1.2.1. A kerület, mint a főváros kapuja, térségi közlekedési kapcsolatok, külső elérhetőség
A kerület városkapu szerepköre közúti és vasúti szempontból is jelentős: az M1-M7 autópályák közös
beérkezése a főváros legjelentősebb közúti városkapuja, melyet tovább hangsúlyoz, hogy a volt
„Osztyapenkó” térsége az 1. sz. és 7. sz. főutaknak is érkezési pontja. Érinti még a kerületet a 6. sz. főút
fővárosba beérkező szakasza is és a Kelenföldi pályaudvar révén a dunántúli vasútvonalak is. Így a pályaudvar térsége „belső”, vasúti városkapuként, érkezési pontként működik.
A beérkező utak menti területek a rendszerváltás után felértékelődtek, a kereskedelmi beruházások kedvelt helyeivé váltak. Ez a kerületben elsősorban az autópályák érkezési pontján a volt „Osztyapenko”
környékén tapasztalható az egyre szaporodó kereskedelmi létesítményekkel. A nagy bevásárlóközpontok nem budapesti területen, hanem a szomszédos Budaörsön valósultak meg, de a miattuk (is) lényegesen megnövekedett forgalom kedvezőtlen környezeti hatásai a kerület bevezető útjai melletti területeket
nagymértékben terhelik. Az utóbbi évek törekvései (Egér út megnyitása) ellenére is megoldatlan a két
autópálya forgalmát koncentráló bevezető szakasz túlterheltsége, a beérkező forgalom kerületen belüli
mielőbbi elosztása. Ezt az autópályák beérkező nyomvonalai mellett vezető vasútvonal átjárhatatlansága tovább nehezíti. A helyzetet súlyosbítja, hogy a főváros agglomerációval való kapcsolatai –
szuburbanizáció, foglalkoztatás, intézményellátás – egyre nagyobb forgalmat indukálnak és a napi hivatásforgalom jelentős része nem tömegközlekedéssel, hanem gépkocsival kerül lebonyolításra. Az elővárosi vasúti ingázás még nem kellően megoldott, nagy mértékű fejlesztést igényel. Gondot okoz az is,
hogy a fővárosi tömegközlekedés a városhatár menti peremterületeket nem megfelelően és – az utazási
igényekhez képest - szűk kapacitással éri el, ezért a gépkocsival ingázó forgalom nem „blokkolható” a
település határánál és terhelése jelentős mértékben a kerületben csapódik le.
A városkapu szerepkörből következik az is, hogy a kerületet az agglomerációs problémák igen nagymértékben érintik. Míg a szuburbanizáció során a fővárosból kiköltöző lakosság folyamatosan és jelentős
mértékben nő, az agglomerációban lakók nagy része azonban továbbra is Budapesten dolgozik, tanul és
az egyéb ellátás (kultúra, egészségügy, szolgáltatások) tekintetében is a fővárosi intézményeket veszi
igénybe. Ez nemcsak az egyre növekvő forgalom miatt kedvezőtlen, hanem az intézményhálózat terhelése következtében is, hiszen az igénybe vevők egy – nem elhanyagolható - része nem a kerületben
adózik, azaz a fenntartáshoz nem járul hozzá.
1.2.2. Újbuda, mint a Belváros folytatása
Annak ellenére, hogy Újbuda a főváros DNy-i kapuja, közigazgatási határral érintett terület, a másik
irányban azonban egészen a Belvárosig terjed. A XI. kerület nagy kiterjedésű, területe 3 347 hektár, a
főváros területének 6,57 %-a, ezzel a nyolcadik legnagyobb kerület. Bár csak a XX. század elején indult
meg Újbuda kiépítése, a belső kerületrészek a történeti városközponttal (V. kerület/középkori város) és a
várnegyeddel (I. kerület/középkori Buda) határosak. A Szabadság híd révén a Bel-budai kerületrész
közvetlen kapcsolatban van a Belvárossal, nem véletlen, hogy a kerület gyors fejlődése is a híd megépülte után indult meg, majd az egyik legintenzívebb fejlődési periódus a két világháború közötti évtizedekre esik, amikor a Petőfi híd hatására gyorsult fel Lágymányos beépítése. A kiskörúton belüli szűken
vett városközpont fokozatos - Nagykörútig tartó – terjeszkedésével a kerületnek egyre több kapcsolata
van (Petőfi híd) a növekedő településközponttal.
A kerület Bel-budai részei a belvárosnak nemcsak területi/fizikai, hanem funkcionális folytatását is képezik. A Bartók Béla út elején, Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond tér környékén már korábban is a városközponti jelleg volt a meghatározó (belvárosias üzletek, egyetemek, (közép)iskolák és szállodák), az
utóbbi évtizedek során azonban további funkciók (pl. ELTE) költöztek a pesti belvárosból a kerületbe.
Ezzel Újbuda jelentősége és funkció komplexitása tovább fokozódott.
A belvárosi kapcsolatokat a tömegközlekedési vonala is szolgálják és hangsúlyozzák. A kerület városias
beépítésű részeit már eddig is közvetlen villamos (47, 49, 4, 6) és autóbusz (7, 12) járatok kötötték öszsze a belvárossal, ezen kapcsolatok a 4. metró megépítésével jelentős mértékben tovább erősödnek,
mivel a Fővám teret és Kálvin teret érintő metrónak öt állomása lesz a kerületben.
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… 1923-ból. Jól látható Bel-Buda fejlődése.

1.2.3. Újbuda, mint felsőoktatási/szellemi központ
A városrészben több egyetem és főiskola is található. Jelentős területet foglal el a Dunaparton a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem kampusza, melyhez a Petőfi hídtól délre az új egyetemi negyed
(ELTE) épületei kapcsolódnak. A Corvinus Egyetemhez tartozik a volt Kertészeti Egyetem a Villányi
úton, ugyancsak a Villányi úton található az Általános Vállalkozási Főiskola Főiskola, a kerületben részlegei vannak a Pethő Intézetnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek.
A kerületi foglalkoztatottak foglalkozások szerinti megoszlását tekintve 25 134 fő (34,4 %) volt vezető
értelmiségi és további 20 703 fő (28,3%) szellemi foglalkozású. Ebben nemcsak a felsőoktatás játszik
szerepet, hanem az utóbbi évtizedben az egyetemi városrész mellett kiépült Infopark is, amely koncentrálja a K+F munkahelyek jelentős részét. A kerületben a fizikai munkahelyek száma és aránya a rendszerváltás után csökkent, a Duna-Budafoki út-Szerémi út környéki hagyományos iparterületek átalakulása rohamos ütemben folyik, helyükön – a lakóterületeken és szabadidős területeken kívül – nagyobb
szellemi munkaerő igényű munkahelyi területek jöttek létre. Ez segítheti a kvalifikált lakónépesség megtartását, a kerületből kiáramlás mérséklését is.
1.2.4. Újbuda, mint lakóhely
A kerület lakossága 2006. dec. 31-én 136 ezer fő volt, a főváros lakosságának 8,01 %-a. Ezzel Budapest 23 kerülete közül még mindig a legnépesebb annak ellenére, hogy Újbuda lakónépessége igen
jelentős mértékben – és a fővárosi népességfogyást meghaladó ütemben – csökken. A kerület lakossági
csúcspontja a nyolcvanas években volt 179 ezer fővel, ehhez képest máig a népességveszteség meghaladja a 24 %-ot, ami a negatív természetes „szaporulat” és az ugyancsak negatív vándorlási egyenleg
együttes eredménye.
A kerület lakásállománya 2006. év végén 72 939 db, a budapesti lakásállomány 8,45 %-a.
Újbuda kiterjedt – és igen különböző jellegű – lakóterületekkel rendelkezik:
• a Bel-budai részen belvárosias, zártsorú-zártudvaros beépítés, városias megjelenés jellemző
• a kerületi lakásállomány mintegy harmada lakótelepen található. (Mindkettő, a viszonylag régebbi
építésű városias és a panelos lakótelepi területek is felveti a rehabilitáció igényét.)
• kiterjedt kertvárosias – társasházas és családiházas - lakóterületek is találhatók Újbudán, jellemzően
a hegyvidéki területeken, de a vasút és a Duna közötti kerületrészekben is.
• Megfigyelhető az egykori hétvégiházas üdülőterületek lakóterületté átfejlődése is (pl. Kamaraerdő).
Ebből következően különböző életmód- és környezeti – és természetesen igen eltérő árfekvésű - lakásigények kielégítésére alkalmas lakóterületi választékkal rendelkezik.
2009. MÁRCIUS
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1.2.5. A kerület foglalkoztatási szerepköre
A kerületben található munkahelyek száma 2001-ben kevéssel meghaladta a 73 ezret (73 093). A kerület lakosságából 2001-ben 58 186 fő (%) volt foglalkoztatott, ezt a kerületi munkahelyek számával összevetve megállapítható, hogy jelentős Újbuda foglalkoztatási szerepe, mivel a kerületben lényegesen több
munkahely található, mint amennyit a helybeli lakosság meg tudna tölteni.
A munkahelyek mintegy felét Budapesten, de más kerületben lakók töltik be, egyötödében pedig nem
fővárosi, hanem azon kívüli településről ingázók dolgoznak. A kerületi munkahelyek csupán egyharmadát
töltik be kerületi lakosok, 2001-ben a más kerületből vagy külső településről bejáró dolgozók száma
megközelítette az 50 ezret (49 271). A más településről beingázók kb. 40 %-a közeli településekről (Érd,
Diósd, Budaörs, Budakeszi, Törökbálint), másik fele az agglomeráció távolabbi településeiből jár be.
Ugyanakkor a kerületben lakó foglalkoztatottak közül 34 364 fő – az összes foglalkoztatott 59 %-a - a
főváros másik kerületében vagy Budapesten kívül dolgozott a népszámlálás idején.
Az újbudai munkahelyek ágazati összetétele nagymértékben változott a rendszerváltás óta. Az ipari
munkahelyek száma és aránya is jelentősen csökkent, növekedett viszont a tercier (szolgáltatás, kereskedelem) és a kvaterner szektorban (szellemi) foglalkoztatottak száma. A kerületben foglalkoztatottak
többsége 2001-ben - a 73 100-ból 57 814 (79%) - a tercier és kvaterner szektorban dolgozott, mindöszsze 14 968 munkahely (20,5 %) volt az ipari/építőipari ágazat részesedése. Ez a változás a területi átalakulásokon is nyomon követhető: a Budafoki út külső szakasza menti ipartelepek rohamos átalakulása,
átépülése figyelhető meg.
1.2.6. Újbuda funkciókomplexitása
Oktatási-szellemi központ
Újbudán 2001-ben 39 045 helyben tanuló diákot tartottak számon. Ezek közül 18 573 fő (az összes diák
47,5 %-a) volt kerületi lakos, a többség, 20 472 fő pedig bejáró tanuló. A kerületben lakó diákok közül
7 845 (az összes kerületi lakos diák 29,7 %-a) máshol, kerületen kívüli oktatási létesítményben, iskolában tanult. Fenti adatokból kitűnik, hogy a kerületben tanulók száma jelentősen, közel 13 ezer (2001-ben
12 627) fővel meghaladja a kerületi lakos diákok számát, azaz Újbuda a saját igényeinél sokkal nagyobb
oktatási kapacitással rendelkezik, fontos oktatási központ.
Turisztikai központ (lehet)
A Gellérthegy, a Gellért Szálló és Fürdő, a Rudas (török) Fürdő nemcsak kerületi, hanem fővárosi, sőt
országos tekintetben is fontos turisztikai célpont, csakúgy mint a hozzá kapcsolódó Dunapart. A business turizmusnak pedig egyre inkább jelentős központja az Info Park és az egyetemek. Mindezek ellenére a kerület kedvező turisztikai adottságaihoz képest az idegenforgalom jelentősége elmarad a többi
gazdasági ágtól, így annak további fejlesztése az egyik lehetséges gazdaságfejlesztési irány. Ehhez –
és a turisztikai vonzerő növeléséhez - a kerület kulturális szerepének erősítése jelentősen hozzájárulhat.
Foglalkoztatási központ
Az 1.2.5. fejezetben – A kerület foglalkoztatási szerepköre – a téma ismertetésre került. Fontos tény,
hogy a kerületi munkahelyek száma jelentős mértékben meghaladja a kerületi lakosok foglalkoztatási
igényét. Fontos az is, hogy az újbudai munkahelyek többsége kvalifikált munkaerőt igényel, 80 % a
szolgáltatási és szellemi munkahelyek aránya és csupán az összes munkahe egyötöde található az
iparban.
Szabadidő-központ, szabadidős területek
Korábban a kerületben nem volt kiemelkedő a szabadidős kínálat, ez a szolgáltatás – és gazdasági ág –
a rendszerváltás után, különösen az utóbbi években kezd megerősödni. A „klasszikus” szabadidő eltöltési helyek (Gellért hegy, fürdők) mellé kezdenek felsorakozni az újabbak: megerősödött a Dunapart
szerepe és a kerület déli részében is vannak kihasználható lehetőségek (Olimpia park, nyári ródlipálya,
Kőérberek, Kamaraerdő). A Dunapart jobb használhatóságában fontos tényező a Petőfi hídtól D-re levő
átalakulás: az Info Park és egyetemi városrész kiépülése és rendezése (A38 hajó közönség vonzása), a
Budafoki út és Duna közötti terület átalakulása, az ipari jelleg csökkenése, aminek kedvező következ2009. MÁRCIUS
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ménye a Kopaszi gát és az öböl átalakulása, szabadidő-centrumként hasznosítása. A déli kerületrészek
szabadidős fejlődésének lökést adhat a környéken kialakuló lakóparkos, presztízs-lakásépítés (Tópak,
Péterhegy, Kelenvölgy) és Kamaraerdő lakóterületi átfejlődése is.
Jelentős természeti területekkel – és értékekkel - rendelkező városrész
Országos természetvédelmi területekkel (Sas-hegy, Gellérthegy) rendelkezik Újbuda, ezek eszmei értéke mellett beépítetlenül megmaradásuk, az eredeti tájkarakter megőrzése – és a turisztikai vonzerő növekedése is fontos tényező.
Természeti kincs Újbudán a számos termál- és gyógyvíz, valamint keserűvíz forrás, melynek hasznosítása további fejlesztési lehetőségekkel bír.
A Dunapart mint természeti érték csak a Lágymányosi öböl környékén érvényesül, keresni kell a további
lehetőségeket a Dunapart felszabadítására és helyreállítására.
A kerületben több fővárosi védettség alatt álló ill. kerületi jelentőségű, értékes növényállománnyal rendelkező parkterület is található.
Közlekedési központ, a főváros kapuja
Közúti kapu: az M1, M7 autópályák, az 1. sz., 6. sz. és 7. sz. főutak fővárosba érkezési pontjai következtében. Távolsági buszpályaudvar.
Vasúti kapu: Kelenföldi pályaudvar, melynek jelentősége az elővárosi vasút beindításával tovább fokozódik majd.
Tömegközlekedési gócpont: fontos tömegközlekedési átszállóhelyek vannak a kerületben, a külső (távolsági), térségi (agglomerációs) és belső (fővárosi) tömegközlekedés átszállóhelyei a Kelenföldi pályaudvar, a Móricz Zsigmond körtér és a BAH csomópont körzetében tömörülnek.
A kerület számos, kiemelt jelentőségű belső (fővárosi) tömegközlekedési gócponttal is rendelkezik, ezek
a budapesti főúthálózat sugár irányú és haránt irányú (körút) elemeinek metszéspontjaiban találhatók.
(pl. Szt. Gellért tér, Móricz Zsigmond körtét, Fehérvári út/Bocskai út kereszteződése, Kosztolányi Dezső
tér). A 4-es metrónak öt állomása lesz a kerületben, számos villamos és buszvonal halad át a kerületen.
Újbuda fontos a dunai átkelési lehetőségek szempontjából is, ma három közúti híd érinti: a Szabadság
híd és Petőfi híd után a rendszerváltás óta megépült a Lágymányosi híd. További két tervezett híd: az
Albertfalvi és a Galváni is valamint a hozzájuk kapcsolódó úthálózati fejlesztések tovább erősítik majd a
kerület átkelőhely szerepét. Ennek előnyei – könnyű elérhetőség, gazdasági-kereskedelmi potenciál,
kiemelt fontosságú pontok/átszállóhelyek – és hátrányai – környezeti túlterheltség – egyaránt érintik a
kerületet.
Az előnyök kihasználása és a hátrányok csökkentése érdekében fokozni szükséges – elsősorban a kerület peremén – az intermodális csomópontok szerepét. A kapacitív tömegközlekedés fejlesztésével az
egyéni közlekedés – és az általa okozott forgalmi és környezeti túlterheltség – csökkentése kiemelt cél.
Ennek egyik legjobb eszköze a napi hivatásforgalomnak a városhatárhoz minél közelebbi megállítása és
tömegközlekedésre „átszállítása”. Ezért a kerületnek lobbiznia kell a metróvonal meghosszabbításáért, a
vasútvonal és autópályák alatti átvezetéséért, és a végállomás Flóracoophoz kihelyezéséért. Ezáltal
nemcsak a meglevő közlekedési infrastruktúrák átjárhatatlanságából adódó városszerkezeti problémákat
lehet enyhíteni és jó tömegközlekedési kapcsolatokat biztosítani a hegyvidéki (Gazdagrét, Rupp-hegy,
Madárhegy) lakosságnak, de blokkolható az autópályák bevezető szakaszának napi ingázó forgalma is
és enyhíthető a Budaörsi út-BAH csomópont-Hegyalja út terheltsége.
Kereskedelmi központ
A kereskedelmi funkciók a belbudai részen a főutakhoz (pl. Bartók Béla út) kapcsolódnak, kereskedelmi
központ alakult ki a Móricz Zsigmond körtér környékén és a volt Budai Skála (Fehérvári út/Bocskai út
kereszteződés) térségében. Újabb keletű a beérkező közutak mentén – gyakran nem kellő rendezettséggel - kialakuló kereskedelem, mely elsősorban az autópályák bevezető szakasza, valamint a Budafoki út iparterületből átalakuló részein és a kerület déli csücskében a tervezett Albertfalvi hídfő térségében koncentrálódik.
1.2.7. A kerület dinamikai típusának meghatározása
A kerület rendszerváltás utáni gazdasági fejlődése a fővároson belül is dinamikusnak minősíthető. A
gazdaság struktúraváltása, az ipari jellegből a tudásiparba átváltás az Info-Park kialakulásával, az egye2009. MÁRCIUS

14

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

temi területek fejlődésével/terjedésével, az iparterületek átalakulásával, a tercier szektor – és különösen
a kvaterner/szellemi szektor – megerősödésével egyértelműen a jövő igényei szerint zajlott le. Ez egyben a fizikai környezet átalakulását, javulását is eredményezte, megújult ill. megújulóban van a vasútvonaltól D-re a Fehérvári út – Duna közötti gazdasági terület.
Elindult - de vontatottan halad - a lakótelep rehabilitáció, átépülőben van a volt Skála-környék, vonzó az
Info-Park környezetminősége, több kiemelt jelentőségű, ápolt zöldterülettel (Gellérthegy, Feneketlen tó)
rendelkezik Újbuda. Ennek ellenére a kerület fő (közeljövőbeni) feladatai között továbbra is igen fontos a
fizikai környezet további javítása, az esztétikai színvonal emelése, a városképjavítás és a lakossági
használhatóság (felszereltség), valamint a környezetminőség javítása, a terhelések csökkentése és a
közlekedési problémák megoldása, mert a gazdaság dinamikus fejlődése ellenére Újbuda népessége
nem fejlődött dinamikusan. A kerületben nagyobb mértékben csökkent a lakónépesség, mint a főváros
egészében és az elöregedési folyamat is felgyorsult. Így a legfontosabb feladatok közé tartozik: a népesség vonzó erő növelése, a lakosság megtartása és lehetőség szerinti fiatalítása, az elvándorlás beköltözésre átfordítása, a társadalmi kohézió erősítése, a helyhez való ragaszkodás, a lokálpatriotizmus
kialakítása ill. fokozása.
Ezért olyan fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, amelyek:
•

fékezik az elvándorlást, növelik a helyhez ragaszkodást, javítják a lakossági megelégedettséget:
o a fizikai és esztétikai környezet minőségének emelésével, a környezetterhelés csökkentésével és a zöldfelületek intenzívebbé tételével, a közbiztonság és közérzet javításával,
o a jobb közlekedési és parkolási viszonyok megteremtésével, a kerületet érintő átmenő
(agglomerációs) forgalom csökkentésével, elvezetésének javításával,
o a kulturális kínálat bővítésével és a magas színvonalú városias életmód feltételeinek biztosításával,
o a szabadidős rekreációs lehetőségek bővítésével, szerteágazó kínálat megteremtésével,
o a szociális ellátás és a gyermekintézmények vonzó hálózatának kialakításával,

•

erősítik a bevándorlást, különösen a fiatalabb korosztályok beköltözését segítik:
o új lakások építésével vonzó területeken (a városias életet biztosító Bel-budai részen, a
Dunaparton, hegyvidéken, természet-közeli zöld környezetben),
o elérhető árú lakáskínálattal a meglevő – rehabilitálandó – lakóterületeken, lakótelepeken,
o az egyetemi diákság helyben maradását elősegítő garzonlakás építéssel,

•

további munkahelykínálatot teremtenek:
o olyan ágazatokban i(s), melyek ma hiányoznak vagy a lehetőségekhez képest alacsony
kapacitással működnek és melyekben a kerületnek kihasználatlan lehetőségei vannak (pl.
turizmus, egészség-„ipar”, rekreáció/szabadidőipar, kultúra mint gazdasági termék, speciális karakterű vendéglátás, stb.),
o egyedi kínálatot biztosító karakteres/specializálódott kereskedelmi ágakban (pl. műkincs
kereskedelem, kulturális kereskedelem, kézműipari/iparművészeti termékek),

•

tudatosítják a meglevő – helytörténeti - értékeket, közreműködést, kibontakozási lehetőséget biztosítanak a közösség iránt érzékeny, tettre kész lakossági csoportok számára:
o Bartók Béla úti kulturális városközpont tartalmának, programjának alakításában, a folyamatos fenntartásban/üzemeltetésben önkéntes munkavállalással,
o helytörténeti, környezetvédő, lokális értékvédő, hagyományőrző (önszervező) körök működtetésével, lakossági események szervezésével, stb.

Ezért az öt kiválasztott akcióterületből:
• kettő – az Etele téri átalakítások és a metró virágpiacig kivezetése – elsődlegesen a közlekedési
viszonyok – és ezzel a környezetvédelmi problémák megoldását, másodlagosan a hozzá
kapcsolódó lakossági ellátás javítását,
• három – a Bartók Béla úti kulturális központ, a Dunapart rehabilitációja és a Kelenföldi Szabadidő-park (Bikás park) rehabilitációja - a lakosság szabadidős, kulturális és rekreációs ellátásának javítását, a közösségi program kínálat bővítését, a társadalmi kohéziót és a megelégedettség növelését célozza.
A fentieken kívül mind a négy akcióterületnek, de különösen az Etele térinek – új munkahelyek teremtésével, a munkahely kínálat fajtáinak bővítésével - gazdasági jelentősége is van.
2009. MÁRCIUS
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2. A KERÜLET EGÉSZÉNEK RÖVID HELYZETÉRTÉKELÉSE
2.1 GAZDASÁG
2.1.1. Általános jellemzés
Újbuda gazdaságában az ipar, ezen belül s gépipar és műszeripar valamint az energia ipar meghatározó
szerepet játszott a rendszerváltás előtt, de jelentős volt az iparszerűen termelő építőipar is. Az ipar fejlődése a XX. század első felében már megindult, de a II. világháború után felgyorsult. A Budafoki út mentén a Dunaparthoz közel alakultak ki a legnagyobb ipartelepek, de a Fehérvári út külső szakaszán is
számos üzem volt megtalálható.
A 90-es években a nagyüzemek, vállalatok jelentős része megszűnt (vagy gyökeresen átalakult), a termelő tevékenység leépült. Infrastrukturális (helyhez)kötöttsége következtében az energiaipar maradt
meg leginkább (Kelenföldi Hőerőmű, villamos alállomások), de ezek is változáson mentek keresztül (pl.
fűtőanyag csere). Az ipari átalakulás következtében kialakult jelentős mértékű barnamezős területek
átalakulása megindult, e folyamatnak a Lágymányosi híd és a kapcsolódó úthálózat (pl. Szerémi út)
megépítése ill. a meglevő útvonalak felújítása (pl. Budafoki út) is segített. A jobb megközelíthetőségnek
ill. kisebb környezetterhelésnek köszönhetően a barnamezők egy része nem gazdasági, hanem lakóterületi ill. intézményi felhasználásra alakul(t) át. Az átépülés folyamata még nem fejeződött be, de a kedvező városképi és környezeti változások már érzékelhetőkA termelőipar helyett az utóbbi évtizedben a kerületben megerősödött a tudásipar, beépült az Infopark
területe, egyre nagyobb szerepe van a gazdaságban az elektronikai, informatikai és távközlési szegmensnek. Ugrásszerűen nőtt a gazdasági (szellemi) szolgáltatások száma, ezen belül a pénzügyi, az
oktatási, egészségügyi és – kiugró mértékben - az ingatlanforgalommal kapcsolatos szolgáltatásoké.
Tovább erősödött a kerület felsőoktatási szerepköre is újabb egyetemi épületek megépülésével és a
Műegyetem mellé az ELTE TTK ide településével. Ezáltal megerősödött a K+F tevékenység is, további
kutatóhelyek jöttek létre.
2.1.2. A kerületi gazdaság
2.1.2.1. Ágazati szerkezet
A kerület ágazati szerkezete az utóbbi években már csak mérsékelten változott. A drasztikus átalakulás
a 90-es években megtörtént, amikor az ipar részaránya jelentős mértékben csökkent és megerősödtek a
szolgáltatások, azon belül is elsősorban a szellemi szolgáltatások.

2000
2006

Működő vállalkozások ágazatonkénti aránya az összes működő vállalkozás -ában%
Keresked. Turizmus Szállítás Pénzügyi Ingatlan Oktatás EgészségJav szolg.
posta
Szolg.
Szolg.
ügy

Ipar

Építőipar

10,2
7,8

6,1
5,8

23,9
16,6

3,0
2,2

3,9
4,2

-2,4%

-0,3 %

- 7,3 %

- 0,8 %

+ 0,3 %

1,5
2,3

Közösségi
Szolg.

Mezőgazd.

36,8
44,8

2,6
3,8

3,5
3,8

7,0
8,2

0,9
0,6

+ 8,0 %

+ 1,2 %

+ 0,3 %

+ 1,2 %

- 0,3 %

Változás 2000-2006
2006/2000

+ 0,8 %

A vállalkozások ágazati megoszlását a működő vállalkozások összességéhez viszonyítva látható, hogy
az ipar jelentősége tovább mérséklődött: míg 2000-ben még a vállalkozások 10 %-a volt ipari, mára arányuk 8 % alá csökkent. Még nagyobb mértékben zuhant a kereskedelemmel és anyagi szolgáltatásokkal
foglalkozó vállalkozások száma és aránya, az összes vállalkozás közel egynegyedét tették ki az ezredfordulón, ma pedig csupán 16 %-on állnak. Szinte irreális mértékben nőtt viszont az ingatlanügyekkel

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Működő vállalkozások száma ágazatonként (db)
Turizmus Szállítás Pénzügyi Ingatlan Oktatás
posta
Szolg.
Szolg.

Ipar

Építőipar

Keresked.
Jav szolg.

1 519
1 518
1 479
1 452
1 399
1 379
1 334

912
940
901
998
990
999
989

3 561
3 636
3 403
3 123
2 922
2 917
2 834

398
422
413
401
384
379
372

87,8

108,4

79,6

93,5

581
610
595
775
729
722
714

224
302
341
355
359
365
389

Változási ágazaton belül %
2006/2001

1

122,9

173,7

5 477
6 089
6 554
6 977
7 215
7 530
7 643

Egészségügy

Közösségi
Szolg.

Mezőgazd.

380
455
501
566
635
660
641

526
596
629
607
611
626
642

1 041
1 164
1 190
1 372
1 384
1 395
1 405

128
126
120
103
93
102
95

168,7

122,1

135,1

74,2

1

139,5

A pozitív irányú változások sárga alászínezéssel kiemelve, a tónusváltozás a növekedés mértékével arányos
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foglalkozók száma és aránya is, jelenleg a kerületben bejegyzett vállalkozások több mint 40 %-a dolgozik ebben az ágazatban. Ennél kisebb mértékben, de növekedett az oktatási és közösségi/humán szolgáltatásokban tevékenykedők száma és aránya is.
Az ezredforduló utáni ágazati változásokat ágazatonként, önmagukon belül vizsgálva megállapítható,
hogy az ipari vállalkozások abszolút száma és részaránya is csökkent, ma közel kétszáz ipari vállalkozással kevesebb működik a kerületben, mint az ezredfordulón, az akkori 87,8 %-a.
A kereskedelmi és javító (anyagi) szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások száma több, mint 700-zal,
az eredeti szám 80 %-a alá csökkent, ami eltér az általános országos tendenciától. Ennek (egyik) oka
lehet, hogy a kerületen kívül, de Újbuda peremén hatalmas bevásárló központok jöttek létre, amelyek a
kerületi kereskedelem fejlődésére negatív hatással vannak.
Igen nagymértékben nőtt viszont a szellemi szolgáltatások súlya. Ezen belül a pénzügyi szolgáltatásokban működő vállalkozások száma a 2000-esnek 173%-a, az oktatás majdnem hasonló arányban nőtt
(168,7 %), számban és arányban is kiugró az ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatást végző vállalkozások növekedése (+ 2 166 vállalkozás, a 2000-es 139,5%-a), de több az egészségügyi vállalkozások
(122,1 %) és a közösségi/személyes szolgáltatások száma is (+364 db, 135,1%).
A változások – nem várt – vesztesei a turisztikai vállalkozások, ahol számbeli csökkenés következett be
(- 26 db, 93,5 %). Ezt a kerület adottságai nem indokolják.
A mezőgazdasági vállalkozások csökkenése a kerület jellegéből adódóan természetes.
2.1.2.2. A vállalkozások helyzete
A vállalkozások számának és összetételének változása az ezredforduló óta
Regisztrált
vállalkozások
db

db

Összesen
% (regisztrált)
2

2000
2001
2002
2003
2004
2005

32 545
32 541
32 077
32 145
32 471
32 549

15 858
16 126
16 729
16 721
17 074
17 065

2005/2001

100,1

107,6

48,7
49,6
52,0
52,0
52,6
52,4
változás
+ 3,7 %

Működő vállalkozások
Ebből egyéni
db
% (működő
vállalkozások)
5 644
35,6
5 434
33,7
5 712
34,1
5 413
32,4
5 279
30,9
5 125
30,0
90,8

- 5,6 %

Ebből társas
% (működő
vállalkozások)
10 214
64,4
10 692
66,3
11 017
65,9
11 308
67,6
11 795
69,1
11 940
70,0

db

116,9

+ 5,6 %

Kedvező tendencia, hogy a - gyakorlatilag stagnáló számú - regisztrált vállalkozásokból növekszik a
ténylegesen működő vállalkozások aránya, kedvezőtlen viszont, hogy még mindig csak éppen meghaladja a regisztrált vállalkozásszám felét: az ezredfordulós 48,7 %-ról 52,4 %-ra nőtt. A működő vállalkozások száma öt év alatt 1200-zal emelkedett, míg a regisztráltaké változatlan maradt.
Kedvező trend az is, hogy a vállalkozások között növekszik a társas vállalkozások száma is és aránya
is: öt év alatt 64,4 %-ról 70,0 %-ra, miközben az egyéni vállalkozások száma több mint 500-zal, aránya
az összes vállalkozás egyharmada alá csökkent. Ez arra utal, hogy a cégek megerősödnek, nagyobbakká (tőkeerősebbekké) válnak, több személyt foglalkoztatnak.
A vállalkozások nagyság-összetételének változása az ezredforduló óta3
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1-9 fős
db
%(műk.)
14 285
90,1
14 520
90,0
14 938
89,3
14 994
89,7
15 277
89,5
15 172
88,9
4

2005/2000

%C
106,2

5

%D
-1,2

10-19 fős
db
%(műk.)
510
3,2
519
3,7
559
3,4
537
3,2
508
3,0
536
3,1
%C
105,1

%D
-0,1

20-49 fős
db
%(műk.)
293
1,8
301
1,9
301
1,8
343
2,1
366
2,1
378
2,2
változás
%C
%D
129,0
+0,4

50-249 fős
db
%(műk.)
159
1,0
159
1,0
133
0,8
133
0,8
140
0,8
142
0,8
%C
89,3

%D
-0,2

250-499 fős
db
%(műk.)
16
0,1
15
0,1
19
0,1
17
0,1
14
0,1
19
0,1
%C
118,8

%D
0,0

500 főnél több
db
%(műk.)
16
0,1
17
0,1
17
0,1
15
0,1
18
0,1
15
0,1
%C
93,8

%D
0,0

2

A kedvezőbb érték zölddel, a kedvezőtlenebb narancs színnel kiemelve
A legalacsonyabb érték narancs, a legmagasabb zöld színnel kiemelve
4
A vállalkozások számarányának %-os változása saját nagyságkategórián belül 2000-2005
5
A vállalkozások nagyság szerinti megoszlásának változása az összes működő vállalkozásra vetítve (2000/2005)
3
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Ez a – lassú - gazdasági erősödés tükröződik a vállalkozások foglalkoztatott fő szerinti megoszlásában
is: bár abszolút számban emelkedett az 1-9 fős kisvállalkozások száma, arányuk az összes működő
vállalkozáson belül – ha kis mértékben is (90,1 %-ról 88,9 %-ra), de – csökkent. Növekedés a 20-50 fős
vállalatnagyság esetén figyelhető meg, ahol saját kategóriájában aránya 129 %-ra emelkedett, elérte az
összes vállalkozás 2,2 %-át (1,8 % volt 2000-ben). A többi nagyságkategória aránya gyakorlatilag változatlan.
2.1.2.3. A K+F helyzete
A kerületben a szellemi munkahelyek dominálnak, a fizikai munkahelyek száma a rendszerváltás után
jelentősen visszaesett. A felsőoktatási intézményekhez, elsősorban a Műszaki Egyetemhez kötődően és
a műszeripar Újbudai jelenléte miatt már korábban is fontos volt a fejlesztő tevékenység a kerületben. A
rendszerváltás óta további egyetemi részlegek ide településével és az Info-park – Lágymányosi hídtól Éra levő - első ütemének kiépülésével az elektronikának és a távközlésnek tovább nőtt a szerepe a kerület gazdaságában. A fejlődés fizikai lehetősége az Info-park második üteme számára kialakított helyen
területileg is biztosított, szakmailag pedig az egyetemek és a már meglevő Info-park vonzása további
kutatási cégek betelepülését inspirálni fogja.
2.1.2.4. A turizmus jellemzői
Újbuda kedvező turisztikai vonzerőkkel rendelkezik: a Gellérthegy, a gyógyvizek/gyógyfürdők, a kerületben levő hosszú Dunapart szakasz, az egyetemek és Infopark, a természetvédelmi területek, a belváros
és a vár közelsége, a fővároson belüli városkapu szerepkör alapján az idegenforgalom sokkal jelentősebb szerepet játszhatna a kerület gazdaságában, mint amit ma betölt. Kevés, sőt az ezredforduló óta
csökkenő a kereskedelmi szállásférőhely kapacitás: 2006-os szálláskapacitás a 2000 évinek csupán
86,5 %-a volt, a számszerű csökkenés 2000-től 2005-ig meghaladta a 900 férőhelyet. A szálláskapacitáson belül ugyan a szállodai férőhelyek száma és aránya is növekedett, ez a gyarapodás azonban nem
nevezhető gyorsnak (2000-2006-ig mindössze 214 szoba, 745 férőhely). A gyógyszálló kapacitás - a
gyógyforrások jelenléte ellenére - nem növekedett, a panziók férőhelyeinek mennyisége nem számottevő és stagnál, mind az ifjúsági, mind a turistaszállások kapacitása csökkent. Ez utóbbi a diák- és ifjúsági
turizmus fejlődésének nem kedvez. Előnyös viszont, hogy a férőhely struktúra a szálloda irányában tolódik el, ami az igényesebb vendégkör vonzásához hozzájárulhat.
A kereskedelmi szállásférőhelyek megoszlása szálláskategóriák szerint
Kereskedelmi
Szálloda
szállásférőhely Száma Szoba
Férőhely
összesen
db
db
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

5 2486
5 157
4 531
6 007
4 729
4 331
4 542

2000
2006

100,0
100,0

11
12
13
13
13
13
13

1 310
1 335
1 373
1 359
1 402
1 406
1 524

Gyógyszálló
Száma Férőhely
db

2 807
2 848
2 949
2 986
3 142
3 146
3 556

1
1
1
1
1
1
1

Panzió
Száma Férőhely
db
379
379
379
379
379
379
379

5
6
6
6
5
5
5

Ifjúsági szálló
Száma Férőhely
db
190
212
197
205
196
196
196

6
7
4
7
6
6
5

Turistaszálló
Férőhely

1 131
1 457
884
1 614
1 255
853
654

1 120
640
501
1 202
136
136
136

21,4
14,4

21,3
3,0

Az egye szálláskategóriák férőhelyeinek %-os megoszlása
53,5
78,3

7,2
8,3

3,6
4,3

Nem túl kedvező az sem, hogy a vendégek tartózkodási ideje viszonylag rövid, átlagosan két és fél éjszaka, és az utóbbi évek során alig változik. Alacsonynak mondható a kapacitás kihasználtság is, éves
szinten a szállodákban nem éri el az 50 %-ot, a panziókban – bár a tendencia javul – még ennél is alacsonyabb a kihasználtság. Legjobb a gyógyszálló telítettsége ahol 66-68 % körül alakul.
A kereskedelmi szálláshelyek forgalma
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Vendégek
összesen
220 860
214 121
195 398
200 105
238 867
254 234
240 292

Külföldi vendégek
fő
176 042
177 705
152 379
159 617
194 849
211 362
194 241

%
79,7
83,0
78,0
79,8
81,6
83,1
80,8

Vendégéjszaka
összesen
531 584
535 130
478 095
508 264
624 154
637 507
610 724

Külföldiek vendégéjszakái
Egy vendégre Egy külföldire
jutó vendégéj jutó éjszaka
db
%
433 027
81,5
2,40
2,46
459 185
85,8
2,50
2,58
386 397
80,8
2,44
2,54
398 577
78,4
2,54
2,62
489 770
78,5
2,61
2,51
521 926
81,9
2,50
2,47
477 530
78,2
2,54
2,46

6

Az adatok a KSH-tól származnak, de az egyes szálláskategóriák férőhelyeinek összege nem egyezik meg az összes kereskedelmi szállás
férőhellyel
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A vendégéjszakák megoszlása szálláskategóriánként
Vendégéj
összesen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

531 584
535 130
478 095
508 264
624 154
637 507
610 724

szállodai
vendégéj
490 480
486 650
443 116
459 950
572 847
587 476
564 684

ebből
külföldi
na
na
360 429
363 186
449 103
479 697
441 636

szálloda
2000
2006

47,8
43,5

gyógyszállóban
vendégéj
ebből külföldi

panziókban
vendégéj

na
na
91 376
87 195
71 037
67 483
75 751
70 770
97 542
92 171
104 496
100 467
94 055
89 929
Éves kapacitás kihasználtság (%)
gyógyszálló
66,1
68,0

ebből külföldi

Ifjúsági szálló
vendégéj

külföldi

na
na
11 876
13 115
18 569
24 065
21 908

4 334
6 330
3 140
8 289
8 009
6 126
4 874

na
na
na
na
na
na
na

14 787
21 294
18 328
17 618
25 242
30 405
30 992
panzió

Ifjúsági szálló
21,3
43,3

A turizmus fejlesztése a kerületben rengeteg tartalékkal, ki nem használt lehetőséggel rendelkezik.
Lehetőség:
• A gyógyturizmus – egészségturizmus fejlesztése, a még hasznosítatlan gyógyvizekre alapozva
további gyógyszállók létesítése
• A rekreációs, szabadidős-sportturizmus, életmódturizmus fejlesztése a meglevő természeti területekhez – Örsöd, Kamaraerdő – és a Dunaparthoz kapcsolódóan (ez utóbbi a Lágymányosi öböl
– Kopaszi gát rendezésével megindult)
• A kulturturizmus fejlesztése a belváros közeli területeken, különösen a tervezett kulturális városközpont részeként (kiemelten javasolt a volt Hadik laktanya ilyen célú átépítése)
• A konferencia- és business-turizmus fejlesztése – funkcionálisan és térben is az egyetemekhez
és az Info-parkhoz kapcsolódóan
• A városkapu szerepkörből adódóan az autópályák bevezető szakasza mentén, elsősorban későbbi ütemben a jelenlegi Floracoopig kivezetendő metró végállomás környékén.
2.1.2.5. A gazdaságfejlesztés lehetséges irányai, korlátai, eszközei
A terület fekvése, közlekedési kapcsolatai, Budapest DNy-i kapujaként a bevezető főutak menti elhelyezkedés és a kedvező infrastrukturális ellátottság a gazdaság fejlődésének jó lehetőségeket biztosít. A
kerület népességének magas iskolázottsága lehetővé teszi korszerű, magas képzettséget igénylő nagy
hozzáadott értéket termelő gazdasági ágazatok további fejlesztését. A barnamezős területek színvonalas átalakítása pedig kedvező fizikai környezetet tud teremteni e fejlődéshez.
Szükséges lenne: az átalakuló ill. beépülő területek közlekedési kapcsolatainak további javítása, az új
egyetemi városrész tömegközlekedési kapcsolatainak kiépítése, a változófélben levő barnamezős területek tömegközlekedési kapcsolatainak javítása, a keresztirányú kapcsolatok mielőbbi kialakítása a tervezett hidak és a hozzájuk tartozó úthálózat megépítésével, valamint a Dunapart további részeinek rendezése.
Az idegenforgalom, mint gazdasági ágazat adottságaihoz képest jelenleg kevéssé fejlett, az ágazat kerületi szerepének bővítésére tág lehetőségek nyílnak, a kerületi gazdaságon belül az idegenforgalmi
bevételek lényegesen növelhetők. A turizmus fejlesztésén belül törekedni kellene a gyógyvizek sokkal
jobb hasznosítására, a gyógyturizmus fejlesztésére, a sport- és szabadidős turizmus beindítására (a
rekreációs területek jelentős fejlesztésével), valamint a kulturális és konferencia turizmus kapacitásának
igen jelentős bővítésére. Ez utóbbit a kerület felsőoktatási és egyre erősödő K+F profilja indokolttá és
lehetővé is teszi.
2.1.2.6. Az információáramlás
A kerület – ingyenesen terjesztett - újságja az Újbuda kéthetente 82 000 példányszámban jelenik meg
és szinte minden háztartásba eljut.
A kerületi televízió az Újbuda TV 32 000 háztartásba van bevezetve.
Az önkormányzat honlapja www.ujbuda.hu, látogatottsága napi 2000 látogató.

7

Mivel ifjúsági szállóként időszakosan a nyári szezonban a kollégiumok szolgálnak, éves kapacitáskihasználtság nem számítható
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A kerület internet-lefedettsége a statisztikai adatok alapján a háztartások 40-45%-a. Megjegyzendő,
hogy, hogy minden háztartásnak, ahova vezetékes telefon és/vagy kábel TV van bekötve, vagy a lakója
rendelkezik mobiltelefonnal, potenciálisan van internet elérése.
2.2. ÚJBUDA TÁRSADALMÁNAK JELLEMZŐI
2.2.1. Demográfia, a lakónépesség-alakulás tendenciái
Újbuda rohamos fejlődése a XX. század elején indult meg és 1980-ig töretlen volt a lakónépesség növekedése. A növekedés relatív üteme a múlt század első felében volt a legnagyobb, amikor a népszámlálások közötti 10 éves időszakokban rendre 150-200 %-os népesség gyarapodás volt jellemző. A tendenciát még a II. világháború sem tudta megállítani, legfeljebb csak lefékezni. A század második felében a
legnagyobb mértékű fejlődés a 60-as években következett be, amikor a növekedési % ismét megközelítette a 150 %-ot (147,9%), de abszolút mértékben ekkor nőtt legjobban a népesség, 10 év alatt több mint
52 ezer fővel. A népességi csúcspont 1980-ban volt 178 960 fővel, azóta a folyamatos a csökkenés:
eleinte, 1990-ig csak lassabb ütemben, tíz év alatt 2,5 %-kal, a kilencvenes évtizedben azonban a folyamat erősen felgyorsult, a fogyás elérte a 17,3 %-ot, abszolút értékben meghaladta a 30 ezer főt. Ez a
népesség veszteség nagyobb volt, mint a fővárosi népességcsökkenési ütem (11,8 %), mind a kerületi
természetes fogyás 7,5 %-os mértéke (budapesti 6,3 %), mind a kerület 9,7 %-os vándorlási vesztesége
(budapesti 5,5%) meghaladta a fővárosit. Így feltétlenül figyelmet - és intézkedést – igényel a népességmegtartás fokozása, annak ellenére is, hogy a fogyás mértéke az ezredforduló után mérséklődött, öt
év alatt a lakónépesség fogyása alig haladta meg a 2%-ot, az állandó népességé pedig a 3 %-ot, azaz a
lakos szám ma inkább stagnálónak mondható.8
Újbuda népességszámának alakulása 1870-2001
1870

XI.ker(fő)
%(előző)
Növ.(fő)

1910

1920

1930

1941

1949

1 149

1880
1 180

1890
3 092

1900
7 191

23 457

37 025

52 337

76 668

86 804 109 124 161 437 178 960

1960

1970

1980

1990

2001

100,0

102,7

262,0

232,6

320,6

157,9

141,4

146,5

113,2

125,7

147,9

110,9

97,5

82,7

31

1 912

4 099

16 266

13 568

15 312

24 331

10 136

22 320

52 313

17 523

-4 451

-30 068

174 509

144 441

Újbuda népességszámának alakulása 2001-2006
Lakónépesség száma
az év végén (fő)
fő
% (2001)

2001
2002
2003
2004
2005
2006

139 414
138 660
139 328
136 608
136 503
136 577

100,00
99,46
99,93
97,98
97,91
97,96

Lakónépességből
a nők száma (fő)
fő
%
(adott
év)
76 107
76 058
76 401
75 050
74 906
75 019

Lakónépességből a
férfiak száma (fő)
fő
%
(adott
év)

54,59
54,85
54,84
54,94
54,87
54,93

63 307
62 602
62 927
61 558
61 597
61 558

Állandó népesség az
év végén (fő)
fő
%
(2001)

45,41
45,15
45,16
45,06
45,13
45,07

134 015
132 269
130 487
129 437
129 616
129 847

0-17 éves

18-59 éves

60-x éves
fő

fő

%

fő

18 575
18 051
17 660
17 455
17 516
17 835

13,9
13,6
13,5
13,4
13,5
13,7

76 943
75 553
74 028
72 765
72 721
72 576

%
57,4
57,1
56,7
56,2
56,1
55,9

%

38 497
38 665
38 799
39 217
39 379
39 436

28,7
29,2
29,7
30.3
30,4
30,4

160 000

200 000
180 000

140 000

178 960
174 509
161 437

160 000

120 000
144 441

120 000

109 124

100 000

80 000
60 000

86 804
76 668

80 000

lakónépesség
nők
férfiak
állandó népesség

100 000
fő

140 000

fő

100,00
98,71
97,37
96,58
96,72
96,89

Állandó népességből

40 000

60 000

52 337

40 000

20 000

37 025
23 457

20 000
11 149 1 180 3 092

0

0

7 191

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
év
év
év
év
év
év

év

Népesség változás 1870-2001

Népességváltozás 2001-2006

A korábbi évtizedekhez – különösen a 90-es évekhez – képest kedvező változás, hogy a népesség erősen fogyó tendenciája az utóbbi években megállt és stagnálásba váltott át. A lakónépességi mélypont
2005-ben, az állandó népességi 2004-ben volt. Kedvezőtlen viszont, hogy az állandó népesség fogyása
meghaladta a lakónépesség fogyás ütemét, mert hosszabb távra ez hat ki inkább a kerület népességére.

8
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2.2.1.1. Népesség, népsűrűség
Újbuda népsűrűsége a 2006-os népességi adatok alapján 4 078,4 fő/km2, a 2001-es népszámlálási adatok alapján ez a mutató még 4 528,5 fő/km2 volt, a népességfogyással arányosan csökken. A kerület
népsűrűsége a szomszédos – és általában a budai kerületek népsűrűségénél lényegesen magasabb,
kétszerese a XII. kerületi 21,28 fő/ha, közel háromszorosa a XXII. kerületi 14,72 fő/ha értéknek. Ez elsősorban a Bel-budai (Lágymányos, Kelenföld) sűrűbb beépítésnek és a lakótelepeknek köszönhető.
Az egyes kerületrészek között azonban alapvető eltérés mutatkozik népsűrűség tekintetében.
2001 népszámlálási adat
Lágymányos
Gellérthegy
Szent Imre város
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad – Sas-hegy
Gazdagrét
Rupp-hegy – Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek – Kamaraerdő
Újbuda összesen

Népesség
9
fő
%
23 852
16,51
5 471
3,79
5 789
8,10
47 948
33,20
11 847
8,20
3 444
2,38
18 944
13,12
11 614
8,04
1 639
1,13
6 358
4,40
176
0,12
732
0,51
34
0,02
676
0,47
144 441
100,0

Terület
ha

Népsűrűség
fő/ha

%

166,9
114,3
94,2
708,7
255,9
125,8
416,2
42,5
268,4
132,0
34,5
46,6
320,1
463,5
3 189,6

5,23
3,58
2,95
22,20
8,02
4,95
13,05
1,33
8,41
4,13
1,10
1,46
10,04
14,53
100,0

142,91
47,87
61,45
67,66
46,30
27,38
45,52
273,27
6,11
48,17
5,10
15,71
0,11
1,46
45,28

Városias népsűrűség Lágymányoson tapasztalható, Kelenföld lakóterületeinek népsűrűsége a mutatóból
láthatónál nagyobb, de e városrészben sok a nem lakás célú – lakónépesség nélküli, gazdasági – beépítés, ez csökkenti az átlagot. Gyakorlatilag beépítetlennek tekinthetők Örsöd, Dobogó és KőérberekKamaraerdő városrészek, míg a Rupp-hegy – Madárhegy beépítése megkezdődött, de még itt is jelentős beépítetlen területek találhatók. A legnagyobb a népsűrűség a gazdagréti lakótelepen.
2.2.1.2. Természetes népmozgalom
Újbudán 1980-ig az élveszületések száma meghaladta a halálozásokét, azaz a természetes népszaporulat pozitív volt, bár egyre csökkenő mértékben. Az 1970-1980-ig tartó tíz évben a természetes szaporulat mindössze 255 fő volt. 1980-tól a folyamat átfordult természetes fogyásba, a halálozások száma
folyamatosan a születések száma fölött alakul. Ez nemcsak fővárosi, hanem össz-országos jelenség és
– a népesség fokozatos elöregedése miatt - sajnos hosszabb távon sem is várható radikális változás. A
XI. kerületben a természetes fogyás mértéke 1980-1990 között 5 899 fő volt, de az 1990-2001 népszámlálás közötti 11 év alatt megugrott 13 083 főre. Azóta szerencsére mérséklődni látszik a folyamat: az
utóbbi években - ha kis mértékben is de - folyamatosan emelkedik az élveszületések száma és nagyjából stagnál a halálozásoké, így a természetes fogyás kisebb hullámzásokkal – a 2001-es kilencszáz fő
fölötti szintről 2006-ra 6-700 fő közé mérséklődött. Csak remélni lehet, hogy legalább átmenetileg – a 70es években született népességi csúcs szülőképes kora alatt – ez a relatív kedvező tendencia Újbudán
(is) fennmarad. Hosszabb távú kedvező változásra azonban az idős korosztály számának és arányának
folyamatos növekedése miatt sajnos nem lehet számítani.
Népmozgalmi adatok Újbudán 1970-200110

1970-1980
1980-1990
1990-2001
30 év összesen

Lakónépesség a
ciklus elején
161 437
178 960
174 509

születés

halálozás
21 233
20 622
19 252
61 107

20 978
26 521
32 335
79 834

Természetes
szaporodás
+ 255
- 5 899
- 13 083
- 18 727

Vándorlási
egyenleg
+ 17 268
+ 1 448
- 16 985
+ 1 731

Lakónépesség a ciklus
végén
178 960
174 509
144 441

Az előző táblázatból egyértelműen látható, hogy a 70-es évektől az ezredfordulóig a demográfiai folyamatok minden összetevője folyamatosan romlott. A 90-es évek nagy vándorlási veszteségében az erős
szuburbanizáció mellett az is szerepet játszhatott, hogy a kerület 60-as évekbeli népesedési hullámában
születettek ekkor érték el az önálló egzisztenciateremtési életkort, de az újbudai viszonylag magas ingatlanárak következtében a kerületben felnőtt gyerekek helybeni lakáshoz jutása nem volt megoldható.
9

A kerületi %-ában
A legkedvezőbb értékek zöld, a legkedvezőtlenebbek narancs színnel kiemelve

10

2009. MÁRCIUS

21

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Népmozgalmi adatok Újbudán 2001-200611
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Öt év összes

Élveszületések
(fő)
1 108
1 123
1 138
1 190
1 246
1 419
7 224

Halálozás (fő)
2 037
2 033
1 971
1 933
2 071
2 031
12 075

Természetes
fogyás (fő)
- 929
- 910
- 833
- 743
- 825
- 612
- 4 852

Állandó odavándorlás
na
1 651
na
1 567
1 635
2 376

Állandó
elvándorlás
na
2 585
na
2 438
2 286
2 584

Vándorlási
különbözet
- 1286
- 934
- 949
- 871
- 651
- 208
- 4 899

Összes változás (fő)
- 2 215
- 1 844
- 1 782
- 1 614
- 1 476
- 820
- 9 751

A táblázat adataiból és a kedvező adatok zöld színének elhelyezkedéséből (2005-2006) az látszik, hogy
népmozgalom 2001-2006

népmozgalom 1970-2001
3 000

40000
30000

2 000

20000
fő

0
70-es
évek

80-as
évek

90-es
évek

fő

születések
száma
halálozások
száma
vándorlási
egyenleg

10000

-10000

2 500

időszak

élveszületések
halálozások

1 500

odavándorlás
elvándorlás

1 000
500
0

-20000

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

az utóbbi évek demográfiai szempontból jobban alakultak, mint az ezredforduló körüliek. A grafikonról is
leolvasható, hogy az ezredforduló után a születésszámok kis mértékű de folyamatos emelkedésével
csökken a természetes fogyás. Az utóbbi években a vándorlási egyenleg is kedvezően változott.
2.2.1.3. Vándorlás
A fenti táblázat adataival és a grafikonokon a vándorlási tendencia is nyomon követhető. Látható, hogy
az utóbbi években az odavándorlások száma megközelítette az elvándorlásokét, azaz a vándorlási
veszteség az előző évtizedhez képest jelentősen mérséklődött. E tendencia fenntartására kell törekedni,
azaz a kerület lakóterületeinek vonzerejét – a meglevők esetében városrehabilitációval, a környezeti
paraméterek javításával, az építendőknél a magas színvonal és környezetminőség biztosításával - tovább kell erősíteni. A népességvonzás fokozása, a népességfogyás fékezése/megállítása azért (is) fontos, mert a természetes fogyással és az egzisztencia-létesítő fiatal korosztályok elköltözésével a népesség elöregedése méginkább felgyorsul, ami a torz társadalmi szerkezeten túl további – szociális – ellátási gondot is fog okozni az önkormányzatnak. Kiemelt cél kell legyen ezért a fiatalok kerületben tartása
vagy ide vonzása, betelepedésük elősegítése.
2.2.1.4. Korcsoportmegoszlás, vitalitási index
A kerület és a főváros korösszetételének összehasonlítása a 2001. népszámlálás alapján
korév

0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

XI.ker
(fő)
XI.ker
%
Bp.
(fő)
Bp.
%

4 751

4 681

5 428

9 006

16 146

3,28

3,24

3,76

6,24

67 894

76588

83 140

3,82

4,31

4,68

12 292

9 208

6 292

11,18

8,51

6,37

101244 158632

155922
8,77

5,69

8,92

4549

5054

5559

6064

6569

7 337

10 779

10 147

4,36

5,08

7,46

127505

94691

103680

7,17

5,33

5,83

70-74

7579

80-84

85-x

10 096

8 109

8 108

8 592

6 969

3 467

3 030

7,02

6,99

5,61

5,61

5,90

4,82

2,40

2,28

146250

131940

121914

94 981

87 415

86817

70 969

36 656

31 687

8,23

7,42

6,86

5,34

4,92

4,89

3,99

2,06

1,78

A táblázat adataiból megállapítható, hogy Újbuda népességének korcsoport összetétele még a közismerten elöregedett fővárosi népességnél is kedvezőtlenebb. Míg a fővárosban a 20 évnél fiatalabbak
aránya 18,5%, Újbudán csupán 16,52%. Ugyanakkor az idős (60-x éves) korosztály aránya Budapesten
„csak” 22,98 %, a XI. kerületben magasabb: 26,62 %. (Ez utóbbiban közre játszhat az is, hogy a kerület
népessége a fővárosi átlagnál magasabban kvalifikált, emiatt hosszabb életű.) Egyértelmű azonban,
11
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hogy a gyermek korosztályok aránya alacsonyabb, a nyugdíjasoké jelentősen magasabb a kerületben,
mint a budapesti átlag. Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha nemcsak a fővárosi, hanem az agglomerációt
magában foglaló Pest megyei adatokkal is összehasonlítást teszünk:
0-14 éves (gyermek korú) %
10,3
12,7
17,8

Újbuda
Budapest
Pest megye

15-59 éves %
63,2
64,2
74,2

Újbuda és a főváros népességének ötéves
korcsoport m egoszlása

60-x éves (idős korú) %
26,6
23,0
18,0

Főbb korcsoportok szerinti m egoszlás
100%

75-79

18

26,6

23

63,2

64,2

10,3

12,7

17,8

1

2

3

80%

60-64

60%

45-49

40%

Budapest

30-34

XI. kerület

74,2

20%

15-19

60-x éves
15-59 éves
0-14 éves

0%

0-4 éves

0

5

%

10

15

Újbuda Budapest Pest megye

A népesség 5 éves korcsoport megoszlásának grafikonján jól látható, hogy a gyermek korosztályok aránya a kerületben kisebb, az öregeké nagyobb, mint a fővárosban. A főbb korcsoportok szerinti megoszlás grafikonja pedig egyértelműen tükrözi, hogy a kerület korstruktúrája közvetlen – agglomerációs és
fővárosi - környezeténél sokkal kedvezőtlenebb.
A népesség korstruktúrája a népszámlálás óta tovább romlott. Bár az emelkedő születésszám következtében valamelyest javult a gyermek korosztály aránya: 2006-ban a 0-14 éves korosztály 11,6 %-ot képviselt (2001-hez képest +1,3 %). Ennél azonban sokkal nagyobb mértékben emelkedett az idősek száma és aránya, 2006-ra elérte a népesség 30,4 %-át (2001-hez képest +3,8%), azaz a vitalitási index
nem javult, sőt kicsit csökkent, 0,381. A tendencia továbbra is fennmaradni látszik, mivel a következő tíz
évben a nyugdíjkorhatárt elérő kerületi lakosok száma megközelíti a 21 ezer főt, a teljes lakosság több
mint 15 %-át.
A kerületnek már a közeljövőben fel kell készülnie az idősek fizikai (étkeztetés, ápolás) és szellemi
(programok, foglalkoztatás) ellátásával kapcsolatosan megnövekvő feladatokra.
Nagyon nagyok az egyes városrészek lakosságának korcsoport megoszlása közötti különbségek:
városrész
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad, Sashegy
Gazdagrét
Rupp-hegy, Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek, Kamaraerdő
Kerület összesen

0-14 évesek aránya (%)

15-59 évesek aránya (%)
59,4
59,2
56,7
61,2
64,1
64,5
68,8
75,1
73,5
68,5
64,2
65,7
58,8
29,7
63,2

12

7,0
9,1
9,7
10,3
12,5
13,0
11,0
13,2
14,1
10,7
10,2
15,6
2,9
3,1
10,3

760-x évesek aránya (%)
13
33,6
31,8
33,5
28,5
23,4
22,5
20,2
11,7
12,5
20,9
25,6
18,7
38,2
67,2
26,5

Gondot okoz a kerületi népesség háztartásstruktúrája is, mely szerint a háztartások valamivel több mint
40 %-a egy fős. Ez a társadalom rendkívüli atomizáltságára utal, ami a kedvezőtlen és egyre öregebb
korstruktúra miatt már a közeljövőben idősellátási gondokat fog okozni: várhatóan kiugróan magas (lesz)
az egyedül álló idősek száma. Ugyanakkor a kerületi háztartások csupán egyharmadában él gyermek, a
gyermekes háztartások egyharmada azonban csonka (egyszülős) család.

12
13
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A kerületben – mint általában a magyar népességben – nőtöbblet van: 100 férfira 108 nő jut. Különösen
eltérő a nemek aránya az idősebb korosztályokban: a kerületi nők közel egyharmada, a férfiak egyötöde
60 éven felüli, ebből következően a 60 éven felüli népesség több mint 60 %-a nő.
2.2.2. Képzettség-műveltség
A kerület népessége magasan iskolázott, mutatói az országos átlaghoz képest kvalifikált népességgel
rendelkező fővárosi adatokat is jelentősen meghaladják. A 2001-es népességből 88 439 fő rendelkezett
érettségivel, ami a 18-x éves lakosság 70,5 %-a, azaz a megfelelő korú népesség több mint kétharmada
rendelkezik érettségivel. Budapest egészét tekintve ez a mutató 58,7 %, az országos 38,2 %. Az érettségizettek 46,1 %-a férfi, 55,9 %-a nő. A kerület érett lakosságát képező 40 758 férfi és 47 681 nő, a
teljes lakosság nemek szerinti megoszlását tekintve nemenként kb. azonos %-os arányt képvisel. Az
iskolai végzettségben különbség inkább korcsoportonként van. Míg a 80-x éves korú kerületi lakosok
mindössze 35 %-a érettségizett, a 20-24 éves korosztályban ez az arány már eléri a 84 %-ot. A legidősebb korosztályban a férfiak jóval nagyobb arányban (55 %) rendelkeznek befejezett középiskolával,
mint a nők (28 %), a fiatalok között azonban megfordul az arány. A 60 év körülieknél azonos az érettségizettek nemenkénti aránya, az annál ifjabbak között a nők korcsoportonként 7-12 %-os „előnnyel” rendelkeznek: a 20-24 évesek között a férfiak 81 %-a, a nők 88 %-a tett érettségi vizsgát.
A kerület népességének iskolázottsági szintje (népszámlálási adat)
2001
Újbuda
Érettségizett
Diplomás

Összes
fő
88 439
36 734

Megfelelő korúak %-ában
Újbuda
70,5
33,7

Budapest
58,7
23,8

Ország
38,2
12,6

Férfi
fő
40 758
19 137

14

%A
46,1
52,1

Nő
15

%B
64,4
40,9

fő
47 681
17 597

%A
53,9
47,9

%B
63,9
28,3

Az idős és fiatal korosztályok iskolázottsági szintjének arány különbségei
80-x éves
20-25 éves

összesen
35
84

80-x éves
25-29 éves

összesen
15,2
37,8

Érettségizettek a korosztály és a nemek %-ában
Férfiak
55
81
Diplomások a korosztály %-ában
Férfiak
36,7
35,7

Nők
28
88
Nők
23,6
39,9

Felsőfokú képzettséggel 36 734 fő rendelkezett a kerületben a népszámláláskor, ez a megfelelő korú
(25-x éves) lakosságra vetítve 33,7 %-ot képviselt, lényegesen magasabbat, mint a fővárosi és országos
átlag (Budapest 23,8%, országos átlag 12,6 %). A diplomások 52,1 %-a, 19 137 fő férfi, 47,9 %-a,
17 597 nő. Ez a megfelelő korú férfi lakosság 40,9 %-a, ill. a nők 28,3 %-a. A felsőfokú végzettségűek
között is tapasztalható a korosztályonkénti jelentős eltérés: a 85-x évesek mindössze 15,2 %-a rendelkezik oklevéllel, a 25-29 évesek között ez az arány már 37,8 %. A nemek között egyensúly a 40. életév
körül tapasztalható, az ennél idősebbek között a férfiak a magasabban kvalifikáltak, a fiatalabbak között
azonban ismét a nők „vezetnek”, korcsoportonként 4-5 %-os előnnyel. A 25-29 éves férfiak 35,7 %-a, az
azonos korú nők 39,9 %-a rendelkezik diplomával.
Az iskolázottsági szint városrészenkénti eltérését a következő táblázat mutatja:
városrész
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad, Sashegy
Gazdagrét
Rupp-hegy, Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek, Kamaraerdő
Kerület összesen

14
15
16

Legfeljebb ált. isk. végzettségűek a 15-59 évesek között
16
9,3
9,0
8,7
13,8
16,4
10,9
6,5
10,6
10,6
12,8
5,3
9,2
65,0
33,3
11,3

Felsőfokú végzettségűek a 25-x évesek között
35,5
48,5
42,5
28,2
22,9
28,8
49,1
33,7
40,9
26,6
33,3
32,9
3,4
10,0
33,7

A megfelelő végzettségűek között
Az azonos neműek között
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2.2.3. Foglalkoztatottság
2001-es népszámlálás adatai szerint akkor a kerület népességéből 58 186 fő volt foglalkoztatott, a munkaképes korúak 52,6 %-a. Újbuda aktivitási rátája valamivel a fővárosi (57 %) alatt marad, de nem alacsonyabb az országosnál. A foglalkoztatottak 40,94 %-a 23 822 fő a kerületben lakott és dolgozott, a
kerületi lakos foglalkoztatottak közül 34 364 fő járt máshova – a kerületen kívülre – dolgozni. Ezen belül
az összes foglalkoztatott közel fele Budapesten belül másik kerületben, a fennmaradó mintegy 10 % a
fővároson kívül talált munkát.
A diplomások aránya az összes kerületi foglalkoztatottak között meghaladja a 40 %-ot, a más budapesti
kerületben dolgozó kerületi lakosok között még magasabb ez az arány, a vidékre járók között pedig alacsonyabb.
A foglalkoztatottak népgazdasági ág szerinti megoszlása is a magas kvalifikáltsági szintet tükrözi: az
iparban és építőiparban dolgozók aránya alig haladja meg a 17 %-ot, 82 % viszont a – főként szellemi –
szolgáltatási ágazatban (ezen belül: pénzügyek/ingatlanügyek 22%, oktatás közel 10%, közigazgatástársadalombiztosítás 8%) dolgozók aránya. Ezen belül 34,4 % a vezető értelmiségiek és 28,3 % a szellemi foglalkozásúak aránya.
2001-ben 1 126 regisztrált munkanélküli lakott a kerületben, a munkanélküliségi ráta mindössze 1,5 %os volt, ma is akörül alakul – az országos munkanélküliség emelkedése ellenére is. A munkanélküliek
közül 47,9 %-a (539 fő) volt férfi, 52,1 %-a (587 fő) nő. Az összes akkori munkanélküli 41,7 %-a (469 fő)
volt 180 napon túli tartós munkanélküli, ami jelentős arányt képvisel. A tartósan munkanélküliek közül a
férfiak aránya 49,0 % (230 fő), a nőké 51,0 % (239 fő) volt. A munkanélküliségi ráta a kerületben igen
kedvező, az országos viszonylatban nagyon alacsony budapesti érték alatt marad.
Alapvetően nem változott a munkanélküliség az utóbbi 5 évben, a regisztrált álláskeresők száma 1010
és 1208 között, mindössze kétszázzal ingadozik összkerületi viszonylatban. Ezen belül a 180 napon túli
tartós munkanélküliek aránya is nagyjából változatlan, 40 % körül (39,2-45,5 %között) mozog. Azonban
míg a pályakezdő munkanélküliek helyzete 2006-ban a korábbiakhoz képest javult (6 % körüli ill. 8%-os
negatív csúcs után 4,4 %-ra), az idősebb munkavállalók munkaerő piacról való kiszorulása erősödik. Az
összes munkanélküli mintegy harmada 50 éven felüli és az arány az utolsó időszakban romlott.
A munkanélküliség népszámlálás óta eltel időszakban alakulását a következő táblázat adatai mutatják:
Regisztrált álláskereső
Összes
fő
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1 126
1 01022
1 004
1 208
1 156
1 202

Férfi
fő

%

539
466
459
529
521
521

47,9
46,1
45,7
43,8
45,1
43,3

Nő
fő
587
544
545
679
635
681

Tartósan munkanélküli
%
52,1
53,9
54,3
56,2
54,9
56,7

Összes
17
fő
%

Férfi
fő

%

469
427
418
474
526
484

230
201
189
204
232
211

49,0
47,0
45,2
43,0
44,1
43,6

41,7
42,3
41,6
39,2
45,5
40,3

18

Nő
fő
239
226
229
270
294
273

Pályakezdő munkanélküli
%
51,0
53,0
54,8
57,0
55,9
56,4

Összes
fő
%

Férfi
19
fő
%

Nő
fő

%

62
66
77
93
53

25
29
37
44
29

37
37
40
49
24

59,7
56,1
52,0
52,7
45,3

6,1
6,6
6,4
8,0
4,4

40,3
43,9
48,0
47,3
54,7

51-55
56-60
éves
éves
állás-kereső
20
21
fő
%
fő
%

222
222
237

18,4
19,2
19,7

152
121
160

12,6
10,5
13,3

Megállapítható, hogy a nők munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlenebb, mint a férfiaké (még akkor is, ha
számításba vesszük a 8 %-os nőtöbbletet). A nők mind az összes regisztrált munkanélküliek, mind a
tartósan munkanélküliek, mind pedig (2005-ig) a pályakezdő álláskeresők között felül reprezentáltak,
nagyobb arányban fordulnak elő. A nemek közötti munkanélküliségi aránykülönbség átlagosan 10 %
körül mozog és az utóbbi öt évben a munkanélküli (52,1%-ról 56,7 %-ra), valamint a tartósan munkanélküli nők aránya (51,0 %-ról 56,4 %-ra) is folyamatosan növekszik, miközben a férfiak aránya ugyanezen
időszak alatt csökkent.
2.2.4. Egészségi állapot
Újbudán az ezer lakosra jutó közgyógyellátási igazolványok száma 30,6, alacsonyabb, mint a szomszédos kerületekben (XXII. ker. 31,0, XII. ker. 38,9). A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
meglehetősen nagy éves ingadozást mutat: 2000 és 2005 között a minimum 3236 db (2002) és 4 232
17

Az összes munkanélküli %-ában
A tartósan munkanélküliek %-ában
A pályakezdő munkanélküliek %-ában
20
Az összes munkanélküli %-ában
21
Az összes munkanélküli %-ában
22
A kedvezőbb érték zöld, a kedvezőtlen narancs színezéssel kiemelve
18
19
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(2000) között mozgott. 2002 óta folyamatos az emelkedés (2 236, 3 335, 3 455, 4 180), különösen az
utóbbi időben ugrott meg az igazolvánnyal rendelkezők száma.
A kerületben a rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma 2005-ben 3 183 fő, a nőké 4 599 fő volt.
Ez az összes nyugdíjszerű ellátásban részesülők 17,35 %-a, a női nyugdíjasok között 16,0 %, a nyugdíjas férfiaknál viszont már nagyobb 19,8 % az arány.
2.2.5. Jövedelmi és szociális helyzet
A kerületi népesség jövedelmi helyzete nemcsak országosan, hanem fővárosi viszonylatban is kiemelkedő, valószínűleg a magas iskolázottságnak köszönhetően is. Az alacsony munkanélküliségből eredően ugyancsak magas az ezer lakosra jutó adózók száma: 442 adózó/1000 lakos.
Az egy állandó lakosra jutó SZJA köteles, adóalapot képező jövedelem 1 016 ezer Ft volt 2005-ben, ami
adóalanyokra vetítve adózónként 2 630 ezer Ft adóköteles éves jövedelmet jelent.
Az egy állandó lakosra jutó SZJA összege 2005-ben 297 898 Ft volt, ami adózónként 673 977 Ft adót
jelent. Ez Budapesten is kiugró, csupán néhány budai (XII. és II.) kerület előzi meg.
A kerület nem küzd szegregációs problémákkal. Bár az egyes városrészek presztízse és az általuk
biztosított lakókörnyezet minősége, értéke jelentősen eltérő, egyetlen városrészben sem érik el a szeg-

A kerület szociális szegregációs térképe (KSH)
regációs mutatók a kritikus határértékeket (l. a kerület szociális-szegregációs térképét és a KSH szegregációs leveléből vett idézetet). Nem a „klasszikus” értelemben vett szociális nehézségek, hanem egyes
városrészek népességének elöregedése ill. a kerületi átlagtól eltérő népességstruktúra jelenthet esetleg
(nem súlyos) problémát. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a negatív folyamatok fékezésére: az elöre2009. MÁRCIUS
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gedő negyedek társadalmi megújítására és a kerület (kulturális-társadalmi) életébe való intenzív bekapcsolására, valamint a lakótelepek városszerkezetbe integrálására ill. rehabilitációjára. Szerencsés adottság, hogy a leginkább elöregedő lágymányosi területeken a felsőoktatási intézmények és korszerű tudást
igénylő új munkahelyek biztosítják a fiatalok állandó jelenlétét és ezáltal (is) a városrész „pezsgését”, a
lakótelepek pedig - Őrmező kivételével – nem elkülönülő elhelyezkedésűek, kapcsolatuk a környező
városrészekkel szoros, ezáltal a budapesti átlagnál kevésbé monofunkciósak.
A KSH szociális szegregációs adatszolgáltatása alapján sincs olyan súlyos probléma, amely kiemelt
intézkedést igényelne:
„Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján
megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek.” (Idézet a KSH adatszolgáltatásából.)
Bár a KSH szegregációs térképén kisebb területeken megjelenik a szegregátumokat jelző ciklámen szín,
a KSH szegregációval kapcsolatos leveléből is kitűnik, hogy tényleges szegregációról nem beszélhetünk, mivel e területrészek kicsik, lakosszámuk nem éri el az 50 főt sem, ezért valószínűleg egy-egy
kedvezőtlen – de nem domináns/jellemző adat „viszi el” a mutatót. (Szegregátumként jelenik meg a térképen a Tétényi úti kórház, a népszámlálás óta átépült Szerémi út-Hauszmann Alajos u.-Fehérvári útPrielle Kornélia u. által határolt tömb, a Dobogó út-Őrmezei út közötti háromszög (keserűvíztelep) és a
Sas-hegyen az Arany János Gimnáziumhoz kapcsolódó terület.)
2.3. A VÁROSI KÖRNYEZET JELLEMZŐI
2.3.1. Természeti környezet, értékek
Újbuda rendkívül jó és különösen változatos természeti adottságokkal rendelkező terület. Változatos
domborzatú területén síkvidék és hegyvidék egyaránt megtalálható, 7 200 m hosszú Dunaparttal rendelkezik, gazdag gyógyhatású termálvizekben, vannak országosan védett természeti területei, egyes kerületrészekben összefüggő (összesen 223 ha!) erdőterületei. Ezek közül legnagyobb kiterjedésű Kamaraerdő.
2.3.1.1. Országos védelem alatt álló természetvédelmi területek:
• Sas-hegy,
• Gellérthegy és a
• barlangok (Ex lege védett): Gellérthegyi és Sas-hegyi barlang, Ereszke barlang, Aragonit barlang
(barlang előfordulás helyei: Németvölgyi út – Rákó utca – Brassó utca – Töhötöm utca – Fehérló
utca – Muskotály utca – Hegyalja út által határolt terület)
2.3.1.2. Fővárosi védelem alatt álló természeti értékek
Források:
• Gellért fürdő forrásai (Kelenhegyi út 4-6.)
• Apenta ásványvíz palackozó kútjai (Őrmezei út 33.)
• Szent Imre Kórház gyógyforrás és Erzsébet timsós kutak (Tétényi út 12-16.)
• Dél-budai keserűvízkutak (Ferenc József, Hunyadi János) Őrmező
Természeti területek:
• Corvinus Egyetem Kertészeti Kar területe: Budai Arborétum (Villányi út 29-31., 35-43., Ménesi út
43-45.)
• Rupphegy (hrsz. 1478/4)
• Kőérberek szikes rét (hrsz. 1039/1/C, 1053/B, 1056/A)
Közparkok, terek, kertek:
• Feneketlen-tó parkja
• Bikás park
Védett fasorok:
• Bartók Béla út
• Baranyai tér
• Bercsényi utca
• Bocskai út
• Badacsonyi utca
• Fehérvári út
• Edömér utca
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Karinthy Frigyes út
Ménesi út
Mohai út
Műegyetem rakpart
Orlay utca
Pettzval József utca
Somlói út Fehérvári út
Villányi út
Vincellér utca
Zámori utca

2.3.1.3. Kerületi jelentőségű védett természeti értékek
Parkok, terek, kertek, zöldfelületek:
• Szt. Imre Kórház kertje (Tétényi út 12-16.)
• Fehérvári út – Október 23. utca – Szerémi sor – Hamzsabégi út által határolt terület zöldfelületei
• Villányi úti Pethő Intézet kertje
• Budaörsi úti katonai temető
Fasorok:
• Kovászna u.
• Bártfai u.
• Diószegi u.
• Lecke u.
Védelem alá eső területek

2.3.2. Települési környezet kialakulása, épített értékei
2.3.2.1. A kerület kialakulásának története, az egyes korszakok fejlesztő erői
A kerület területén már az ókorban – sőt a gellérthegyi barlangokban már az őskorban – is voltak lakott
helyek. Ezek maradványainak régészeti jelentősége van.
A kerület sokáig mezőgazdasági terület volt, a Gellérthegy déli lejtőin a XIX. század második feléig szőlőtermelés folyt. Beépítettségről nem, vagy legfeljebb a későbbi Szt. Gellért tér közelében, a mai belső
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Bartók Béla út és Budafoki út É-i végénél lehet beszélni. Egyes külsőbb helyeken a gazdasággal összefüggő épületek, kisebb épületcsoportok, majorságok alakultak ki. De már ismerték a mai Szt. Imre kórház területén a gyógyforrásokat, ezt a térkép „Gesundbrunnen” felirata egyértelműen tanúsítja.

Kialakult viszont a kerület úthálózatának egy része: a mai Bartók Béla út belső szakasza a mai körtérig,
a Budafoki út, a körtértől kifelé a Fehérvári út, megtalálható már a Bocskai, a Karolina és a Tétényi út
vonala is, a Gellérthegyi utcahálózat majdnem mai formájában kialakult már: felismerhető a Villányi út,
Ménesi út, Somlói út, Kelenhegyi út nyomvonala, látható a Lágymányosi és a Zenta utca kezdeménye.
A XIX. századi térképen már látható az 1861-ben kiépült (déli) vasútvonal és az 1877-ben átadott Déli
vasúti összekötő híd, de a Kelenföld-Kőbánya közötti vasútvonal déli oldalán még kertek találhatók, a
vasút területfejlesztő hatása még nem tapasztalható.
Újbuda területe XIX. századi térképen
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Lágymányos XX. század eleji, a Gellért tér irányából
készült fotóin még látszik a Műegyetem mögötti
feltöltetlen ingovány, vízfelület. A Gellért Szálló
helyén 1908-ban még halászcsárda állott, a Gellért
fürdő elődjének, a Sáros fürdőnek képe az 1890-es
évekből való. Az 1918 körül készült légifotókon
azonban már a mai beépítés látható: elkészült a
Gellért Szálló, kialakult a Gellért tér, a Bartók Béla út
és a Budafoki út, kiépült a Műegyetem előtti rakpart,
a Gárdonyi szobor körüli tér a környező épületekkel,
áll már a Hadik Kávéház is. A Móricz Zsigmond
körtér fele beépített, a Fehérvári út – Bartók Béla út
közötti tömb azonban még üres.
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A mai Újbuda területe intenzívebben csak a XX. század elejétől épült be, a mai Szt. Gellért tér irányából
fokozatosan - a hidak megépültével - déli irányba haladva (l. 1923-as térkép). A kerület belső része a
jelenlegi – ma is magas építészeti színvonalat tükröző - városias beépítéssel megépült a Bartók Béla út
és Budafoki út mentén a Móricz Zsigmond körtér ill. a Karinthy Frigyes út vonaláig. A Műegyetemnek
azonban csak a Bertalan Lajos utcától É-ra eső területei vannak kész, attól délre még lápvidék terül el.
Hézagos a beépítés a Bartók Béla út körtér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakaszán és a Fehérvári út
belső szakaszán, de a vasúttól D-re kertvárosias beépítés jelent meg a Fehérvári út Ny-i oldalán. A Tétényi úti kórház helyén már megtalálható az Erzsébet sósfürdő, a Karolina út mentén pedig jelentős beépítés jött létre, kialakult a Dorottya udvar és környéke (ipari épületekkel), valamint a Gellérthegyen egyre több épület jelenik meg kertes beépítéssel. Az iparterületek közül – az Andor utcai iparvágány megjelenésével – már kialakult a Kábelgyár, a Budafoki út és Duna közötti ipari telephelyek megépültek majdnem a Hauszman Alajos utca vonalától a Galváni útig. Albertfalva és Kelenvölgy még önálló települések.
A vasút Ny-i oldalán a Budaörsi út mentén már áll a laktanya. De nincs még Petőfi híd, nem épült meg
Lágymányos, a hegyvidéki területek még zömmel gyümölcsöskertek, épületek csak a Sas-hegy É-i lejtőin a Fürj utca, Lejtő utca, Vas Gereben utca, Németvölgyi út mentén láthatók.

Újbuda 1923-as térképen

A kerület fejlődésének egyik leggyorsabb szakasza a két világháború közötti periódus, a húszasharmincas években minden évtizedben kb. másfélszeresére nőtt a kerületi lélekszám. A fejlődésnek
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nagy lökést adott a Petőfi híd 1937-es átadása és a hozzá kapcsolódó lágymányosi lakóterületek megépülése is. Ez a terület a középosztály lakhelyévé vált.
1950-ben Nagy-Budapest kialakításakor a kerület lakosság száma még nem érte el a 90 000 főt.
Sashegy és Sasad beépítettsége a mainak töredéke volt, a kelenföldi lakótelep helyén többnyire
családiházas beépítés volt jellemző. Az ötvenes évtizedben megépült néhány – a későbbiekhez képest
kis területű és lakásszámú – szocreál lakótelep, melyek közül mára több építészeti értéket képviselő
épület védettséget élvez (pl. Kisköre u. térsége).
A nagymértékű iparosítás eredményeképpen a Fehérvári út és Duna közötti területsáv jelentős része
beépült üzemekkel, kialakult a kerület legfőbb munkahelyi területe. Az üzemek többsége nagyüzem volt
és a jelentős foglalkoztatotti létszámon túl gazdasági kapcsolatai és termékszínvonala következtében is
országszerte (Európa szerte) ismert volt: pl. Gamma, Kábelgyár, BHG, április 4 Gépgyár. Az iparosított
lakásépítési igény következtében létrejött a Beton- és Vasbetonipari Művek is.
A felsőoktatási intézmények, elsősorban a Műegyetem fejlesztése és legtöbb új épületének létrehozása
is az ötvenes-hatvanas évekre tehető, ezt időben később követte a Villányi úti felsőoktatási intézmények
(Kertészeti Egyetem és Államigazgatási Főiskola) fejlesztése.
Az iparosított, paneles lakótelepek építése a hatvanas évtized közepén indult meg a kerületben a kelenföldi lakóteleppel és Gazdagrét megépítésével zárult a nyolcvanas évek elején. Ezek nagy népességkoncentrációt eredményeztek, melyek az ellátás és a közlekedés szempontjából is jelentős fejlesztéseket, módosításokat igényeltek. A lakótelep építésből a kerület jelentős mértékben részesült, ennek
eredménye, hogy a jelenlegi lakásállomány közel egyharmada panelos, ami a mai ill. közeljövőben jelentkező felújítási, lakótelep-rehabilitációs problémák mennyiségére és nagyságára is utal.
A háború után a legnagyobb arányú és abszolút értékben is a legnagyobb lakosszám többletet eredményező népességnövekedés a hatvanas években zajlott le: egy évtized alatt több mint 52 ezerrel nőtt a
kerület népességszáma.
A hatvanas évektől megindult, a hetvenes években felgyorsult a hegyoldalak társasházas beépítése és
ezáltal a lakossági súlypont eltolódása is. A magánerős lakóterületeken az intézményellátás biztosítása
nem volt olyan „automatikus”, mint a lakótelepeken, ezért meglehetősen nagy lakóterületek alakultak ki
hiányos ellátottsággal, melynek pótlása nem csekély kerületi feladatot jelentett.
Az M1 és M7 autópályák közös bevezető szakasza a nyolcvanas évek elejétől egyre nagyobb környezeti
és szerkezeti problémát okozott a kerületnek a megnövekvő forgalommal és az infrastruktúra vonal
(párhuzamosan futó vasút és autópálya) átjárhatatlansága miatt területi szétvágó/elválasztó hatásával. A
probléma a szuburbanizációs folyamatok erősödésével, az egyre növekvő agglomerációs hivatásforgalommal és a rendszerváltás utáni külső bevásárlóközpontok megépítésével csak fokozódott. Ezen közlekedéshálózati fejlesztésekkel (Egér út) igyekeztek enyhíteni, de további fejlesztések (metró kivitele a
virágpiacig, közúthálózati fejlesztések és új Duna hidak) szükségesek az eredményesebb megoldás, a
forgalom megosztás és csillapítás eléréséhez.
A rendszerváltás után megindult a dunaparti területek teljes átalakulása: a még beépítetlen lágymányosi
Dunaparton az új egyetemi (ELTE és BMGE) és tudásipari (Info Park) központok kialakítása, valamint az
iparterületek gazdasági funkcióváltása és a barnamezős rehabilitáció általánossá válása a Szerémi út –
Budafoki út – Duna közötti sávban. Elkezdődött, de még nem fejeződött be Albertfalva városrészközpont
kiépítése is. Az utóbbi években jelentős mértékben fellendült a kerületben a vállalkozói lakásépítés a
kerület déli peremén (Péterhegy, Tópark lakópark) és a hegyoldalakon (Rupp-hegy, Madárhegy). Ez az
1980 óta tartó, de a rendszerváltás után felgyorsult népesség csökkenési tendenciát megállítani – optimális esetben kissé megfordítani – látszik és a gyors ütemű elöregedési folyamatot is fékezi.
A kerület jövőbeni fejlődését ill. a fejlesztési lehetőségek alakulását több fővárosi elhatározás alapvetően
befolyásolni fogja. Ezek közül – a folyamatban levő – 4-es metró építése nagy kihatással lesz, mivel a
kerületben öt megállója lesz a metrónak, ezzel közlekedési és területfelértékelő hatásai is jelentősek
lesznek, különösen akkor, ha megvalósul a metróvonal virágpiacig való kivezetése és ezzel további – az
autópályákon túli hegyoldalakat is érintő - állomások megépítése, valamint az agglomerációs közlekedési kapcsolatok átalakítása is. Ugyancsak a budapesti városszerkezet alapvető elemei – de a kerületre is
meghatározó jelentőségűek – a tervezett új Dunahidak: az Albertfalvi és a Galváni úti híd, amelyek a
kerület főúthálózatát, a térség Pesttel ill. Csepellel való kapcsolatát alapjaikban változtatják meg.
A kerület nagy fejlesztési potenciállal rendelkezik: rengeteg beépítetlen területe van, melyek egy része
távlati fejlesztési terület lehet. Kiemelt figyelmet szükséges azonban fordítani a természeti értékek és az
érzékeny területek védelmére, ezért a ma még beépítetlen kerületrészek jelentős része továbbra is zöld2009. MÁRCIUS
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területként őrzendő meg. Fontos az is, hogy újabb beépítésre szánt terület csak az igények jelentkezésének idején – és a barnamezős rehabilitáció területeinek átépítése – hasznosítása után kerüljön akcióba vonásra, nehogy a területi túlkínálat miatt félbemaradó fejlesztések alakuljanak ki.
2.3.2.2. Régészeti érdekű területek
Védett régészeti terület:
• a kerület D-i részében a tervezett Albertfalvi híd hídfőjének térségében a volt római tábor és környéke régészeti lelőhely,
• a Gellérthegyen a kelta oppidum lelőhely és
• a Szt. Gellért tér területe.
2.3.2.3. Műemlékek, világörökség és helyi értékvédelem, építészeti értékek
Világörökségi terület:
• a Petőfi hídtól É-ra fekvő Dunapart (a Stoczek-Bertalan Lajos-Budafoki útig) és a Gellérthegy É-i
kerülethatár és a Kelenhegyi út – Orlay u. – Csíky u. közötti területe.
Országos műemléki védettség alatt a kerületben 33 objektum áll, ezek zömmel a Gellérthegyen ill.
Lágymányos városrész belső területein helyezkednek el. Néhány műemlék Kelenföld, Albertfalva és
Kamaraerdő területén is található, az autópályán túli kerületrészben azonban mindössze három országosan védett objektum van. A műemlékek többsége épület, de ipari létesítmények (kábelalagút), szobrok
és régészeti emlékek (római tábor maradványai) is vannak köztük.
A fővárosi rendelettel védett épületek, objektumok is nagyrészt Gellérthegy és Lágymányos városrészekben ill. Kelenföldön találhatók, csupán egy-egy Sasad, Sas-hegy, Örsöd és Kamaraerdő területén. A
kerületben a főváros által védett épületek száma 50.
A kerület szabályozási terve (KVSZ RM-2. számú melléklete) „Védelmi és korlátozási területek tervlapja
mind a műemléki, mind a kerületi védettség alatt álló objektumokat jelöli.
Fővárosi rendelettel védett épületegyüttesek:
• Bartók Béla út mindkét oldalának épületei a Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond tér között
• Az Orlay utcai épületek
• A Balogh Tihamér utcai házak
• Budafoki út mindkét oldali épületek a Szt. Gellért tér és Karinthy Frigyes út között
• A volt dohánygyári terület épületei a Budafoki út Ny-i oldalán
• A Fadrusz u. – Bartók Béla út – Bocskai út – Fehérvári út – Móricz Zsigmond körtér által határolt
területen levő épületek
• A Fadrusz u. – Kanizsai u. – Fehérvári út – Hamzsabégi út által határolt terület épületei
• Albertfalván a Fegyvernek u. – Építész u. – Karcag u. –Vegyész u. által határolt terület épületei.
2.3.2.4. Területi-, városszerkezeti és utcakép-védelem
Fővárosi városképvédelem szempontjából kiemelt területek és útvonalak Újbudán:
• Bartók Béla út (Szt. Gellért tértől a Hamzsabégi útig)
• Karolina út
• Nagyszőlős utca
• M1-M7 autópályák bevezető szakasza
• Budaörsi út
• Balatoni út
• Villányi út
• Karinthy Frigyes út
• Kosztolányi Dezső tér
• Fehérvári út
• Budafoki út (a vasúttól D-re)
• Irinyi József u. – Október 23. u. – Kosztolányi Dezső tér – Bocskai u. – Nagyszőlős u. – Budaörsi
út – Alkotás u.
• Szerémi sor- Szerémi út – Hunyadi János út
2009. MÁRCIUS
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2.3.3. A környezet állapota, környezetszennyezés, rendezettség
2.3.3.1. Levegő
A kerület levegőjének minőségét elsősorban a közlekedés szennyezi. A hagyományos ipari telephelyek
megszűnésével ill. az iparterület átalakulásával az elsődleges szennyező közlekedés kedvezőtlen hatásai a főutak menti területeken csapódnak le. Ezek közül is kiemelten terheltek az országos főúthálózat
fővárosi bevezető szakaszainak nyomvonalai:
• Az M1-M7 autópályák közös bevezető szakasza, Budaörsi út, BAH csomópont,
• A D-i sugárirányú bevezető főutak: Szerémi és Budafoki út (különösen Lágymányosi hídtól D-re)
• Nagyszőlős utca (M1-M7 kapcsolat) - Bocskai út - Október 23. – Irinyi József utca,
de jelentős terhelést kapnak a dunaparti utak (felső- és alsó rakpart, különösen a Petőfi híd és a Lágymányosi híd hídfője környékén), a Karolina út, az Andor utca, a Fehérvári út, a Bartók Béla út. Növekszik a Villányi út, a Hegyalja út, a Sasadi út és a Gazdagréti út terhelése is.
A közúti közlekedésből származik a levegő szénmonoxid terhelésének 95 %-a, a nitrogénoxid terhelés
és a porterhelés zöme is, miután a hagyományos iparterületek és a BVM dunaparti sódertárolása megszűnt. A Kelenföldi Hőerőmű gázturbinás rekonstrukciója és a pakuratüzelés megszűntetése a kéndioxid
terhelés kedvező csökkenését eredményezte. A BKV kelenföldi buszgarázsa azonban továbbra is védősáv nélkül ékelődik lakóterületek közé.
2.3.3.2. Talaj
A fővárosi talajszennyezettségi vizsgálatok során az MTA Talajtani Kutatóintézet jelentése szerint a kerületben határérték feletti szennyezettséget nem mértek. A hagyományos ipar megszűnésével a közvetlen talajszennyezés veszélye a Duna menti területsávban csökkent (megszűnt). A lágymányosi iparterület (Nádorkert) korábbi talajszennyezettségét több méternyi feltöltés takarja.
Több terület sorolható be viszont az érzékeny talajkategóriákba ill. ugyancsak több felszínmozgás veszélyes hely található a kerületben. A szennyezésre érzékeny karsztos területek és a felszínmozgás
veszélyes területek a kerület szabályozási tervének korlátozásokat jelölő lapján megtalálhatók.
A keserűvízforrások hidrogeológiai védőterületének pontosítása és a korlátozások tartalmi rögzítése
szükséges.
Agresszív talajvizek a kerületben előfordulnak, szulfátos talajvizek a Madárhegyi lejtőn a Budaörsi út –
Beregszászi út – Hosszúréti út térségében vannak.
2.3.3.3. Víz
Felszíni vízminőség-védelem
A kerületet érintő legnagyobb felszíni víz a Duna, vízminőségét azonban a kerületen kívüli tényezők határozzák meg, különösen, mióta a kerület Dunaparti iparterületei átalakultak, funkciót váltottak. A vízminőség II. osztályú, fürdésre nem alkalmas. A Dunapartra tervezett – átlagosan 30 m széles – zöldterületi
sáv a vízminőségvédelmi szempontokat erősíti, a befolyó talajvizeket a parti növényzet szűri. Hangsúlyt
kell fektetni a zöldfelület kultúrált kialakítására és a parkosított sávban hulladékgyűjtők elhelyezésére (és
rendszeres ürítésére), hogy a parti sávban kiépített kerékpárút forgalmából eredő szemetelés a vizet ne
veszélyeztesse. A Dunaparton a Kopaszi gát térsége rendezésre került, a rekreációs-szabadidős funkciók számára magas színvonalon kialakított terület a korábbi állapotoknál nagyságrenddel jobb környezeti
körülményeket teremtett. A létesítmény jellegéből adódóan a kultúrált használat és az állandó karbantartás biztosított.
A Dunába befolyó patakok vízminőségvédelme intézkedéseket igényel.
A Hosszúréti patak (Kő-ér) Budakeszi felől – a Budaörsi és Kakukkhegyi mellékágak befogadásával –
érkezik a kerületbe. Vízminősége nem mindig megfelelő, a Budaörsi mellékágon korábban olajszennyezések is előfordultak. A Hosszúréti patak vízszintingadozásának megoldatlansága – felsőbb folyások
melletti záportározók hiányossága ill. nem elegendő kapacitása – miatt a 2 %-os gyakoriságú mértékadó
vízhozam kiöntési veszély nélküli elvezetésére nem alkalmas. A befolyó mellékágak menti területek
(Rupp-hegy, Madárhegy) beépültével egyidejűleg el kell kerülni a vízhozam növekedését ill. késleltetni
kell a víz lefutását. A Tó-park (kőérberki) lakópark és a Péterhegyen épült lakópark létesítése kapcsán a
patak rendezése e területek mentén részben megtörtént.
A Keserű-ér (Határ árok) vízminősége kedvezőbb, mint a Hosszúréti pataké. Ez a vízfolyás a XII. kerület déli részének és a XI. kerület hegyoldali – nagyrészt már beépített - területeinek vízfolyásait (Irhás2009. MÁRCIUS
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árok, Beregszászi árok és Őrmezei árok) fogadja. Mivel a keserűvíz források védőterületén is áthalad, jó
vízminősége a felszín alatti vizek védelme érdekében is elengedhetetlen. A keserűvíz források védőterületét az elöntés ellen a Poprádi úti víztározó biztosítja.
Az egykori téglagyári gödörből kialakult Feneketlen tó mára a kerület egyik legmeghatározóbb parkterületének közismert/emblematikus eleme lett, szökőkutjaival inkább látvány, mint természeti elem. Megfelelő vízminőségét a parkápolás és a szökőkutakkal létrehozott levegőztetés biztosítja.
A Kék tó a kelenvölgyi lakóterület súlypontjában található közpark területen.
Felszín alatti vízminőségvédelem
A kerületben jelentős kiterjedésű a szennyezésre érzékeny felszínű területek aránya. A nyílt karszt területeken a karsztvizek, valamint a kerület egyéb részein a keserűvíz források és termálvíz források környékén kiemelt fontosságú a felszín alatti vizek védelme. A kerületben több helyen vannak fedett, de
felszín közeli karsztterületek is, melyek ugyancsak érzékenyek a szennyezésre (Sas-hegy, Rupp-hegy,
Kamaraerdő). Ezért a kerületben az építési engedélyek kiadásának feltétele kell legyen a csatornahálózat kiépítése, szikkasztás sehol sem lehet megengedett. Ugyancsak fontos az illegális hulladéklerakások
megelőzése, ami a területek gondozottságával, a közterület felügyelet erősítésével biztosítható.
A keserűvizek is felszín közeli elhelyezkedésűek (Örsöd, Őrmező), ezért felszíni szennyezésekre kiemelten érzékenyek. Kitermelésük engedélyhez kötött, mely engedély a kitermelhető mennyiséget is
rögzíti. A XI. Kerület Önkormányzata is rendelkezik kitermelési engedéllyel. Palackozásra – és kereskedelmi forgalomba - kerül a Hunyadi János és a Ferencz József keserűvíz valamint az Apenta ásványvíz.
Termálvízforrások, gyógyvizek a Gellérthegy lábánál (Gellért fürdő) és a Tétényi úti kórház területén
találhatók, de a főváros egésze termálvíz szempontjából védőterületnek számít. A kerületben e szempontból kiemelten védett a Gellérthegy, Kis-Gellérthegy és Sas-hegy területe.
A Dunapart menti kavicsteraszban jelentős talajvíz mennyiség található a felszín közelében, így ezek
védelme érdekében el kell kerülni a talajszennyezést ill. a korábbi ipartelepek funkcióváltó rehabilitációja
során a korábbi szennyezéseket meg kell szűntetni, a kármentesítést végre kell hajtani.
A Növényegészségügyi- és Talajvédelmi Szolgálat a kerületben hat ponton ellenőrzi a felszín alatti vizek
minőségét, határérték feletti értéket csak a Fehérvári út és Etele út mentén észleltek (mangán).
2.3.3.4. Zajterhelés
A kerületben – a levegőszennyezéshez hasonlóan – a legnagyobb zajterhelési forrás a közlekedés. E
tekintetben a levegőminőségnél említett közúti nyomvonalak mellett a vasútvonalak menti területek zajterhelése is jelentős. Különösen kedvezőtlen helyzetben vannak azok a kerületrészek, amelyek infrastruktúra vonalak közé beszorított helyen találhatók: pl. az autópálya és vasútvonal közötti Őrmező és
Kelenvölgy vasútvonalak közé ékelődő területei. A zajterhelés miatt lakóterület kijelölése távlatban sem
javasolható a repülőtér környezetében és az 1. sz. főút (Budaörsi út) és M1-M7 autópályák közötti területsávban.

Közúti zajterhelés nappal23

A kerületben a legnagyobb közúti zajterhelést az autópályák közös bevezető szakasza okozza, amelynek meglehetősen nagy hatásterületét a domborzati viszonyok magyarázzák: a hegyoldali területek zaj23

Forrás: Budapest és környéke stratégiai zajtérképe
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árnyékolása az emelkedő terep miatt nehéz, míg Örsöd felé éppen a mélyebben fekvő síkság biztosítja
a zaj akadálytalan terjedését. Az É-i oldalon a zajterhelés meglevő vagy tervezett lakóterületeket (is)
érint, a D-i oldal nagyobb része beépítetlen, ahol lakóterületi beépítés továbbra sem javasolt. A keserűvíz védőterület miatt felvetődik azonban a terület zöldterületként, szabadidős- és sportfunkciókra hasznosítása. A határérték túllépés területei azonban a főközlekedési nyomvonalak közvetlen közelére korlátozódnak. Ennek ellenére javasolt mindkét oldalon az autópálya zajárnyékolásának megoldása intenzív,
magasra növő, zárást biztosító faállománnyal és háromszintű növényzettel, vagy – ahol lehetséges - az
autópálya mentén a háttérterületeket védő (zajárnyékoló) beépítéssel (pl. virágpiac területén).

Közúti határérték túllépés nappal

Vasúti zajterhelés nappal

Vasúti határérték túllépés nappal
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A vasúti zajterhelés a kőérberki lakópark és Péterhegy É-i peremén, Kelenvölgy É-i és K-i, Őrmező K-i,
Albertfalva Ny-i, Kelenföld Ny-i és É-i, Lágymányos D-i határán érint lakóterületeket. Szerencsére a 10
dB-t meghaladó határérték túllépés területe a vasútvonal közvetlen környéke, lakóterületeket többnyire a
0-5 dB-es túllépések érintenek. A zajárnyékolást elsősorban kertészeti eszközökkel, zajárnyékoló növényzettel javasolt megoldani, amennyiben műszaki zajvédelem (zajvédőfal) kerül megépítésre, annak
növényzettel takarásáról (befuttatás, takaró fasor) gondoskodni kellene. A vasútvonal mentén zajárnyékolás szerepét is betöltő építkezés csak mérsékelten valósítható meg, de ez a megoldás javasolható a
Lágymányosi híd D-i hídfőjében, ahol a Nádorkert területét a vasúttal párhuzamos hossztengelyű –
akusztikai védelemmel ellátott – magas épülettömegek láthatnák el a zajárnyékolás feladatát.
Közlekedési eredetű zajterhelést okoz a kerület területén levő Budaörsi Reptér, ennek határérték túllépési hatásterülete azonban alig lépi túl a repülőtér saját területét. A kerület számára előnyös lehetne a
reptér fejlesztése és kisgépes magánrepülőket fogadó repülőtérré alakítása, valamint ahhoz kapcsolódóan magas igényszínvonalat kielégítő szállodafejlesztések megvalósítása a térségben. Kérdéses
azonban, hogy Budaörs egyre terjedő beépítettsége e lehetőséget már nem korlátozza-e.

Repülési zajterhelés nappal

Repülési konfliktus (határérték túllépés) nappal

2.3.3.5. Zöldterületek
A zöldfelületi rendszer – és hiányosságai
A kerület nagy kiterjedésű zöldterületekkel rendelkezik, ezek mégsem alkotnak összefüggő rendszert. A
foltszerűen megjelenő területek közötti kapcsolatok, átvezetések többnyire hiányoznak. E téren is igen
jelentősen érvényesül az autópályák bevezető szakaszainak és a párhuzamosan futó vasútterületnek az
elvágó hatása, de az összekötő kapcsok ott sem működnek, ahol annak fizikai (területi) lehetőségei
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meglennének. Fontos jövőbeli feladat ezen kapcsolatok kialakítása, a zöldterületek összefüggő rendszerének kialakítása. A fasoros utcák csak részben tudják ma ezt a szerepet betölteni.
A kerület jelentős kiterjedésű – nem zöldterületen, hanem egyéb területfelhasználásban levő - zöldfelülettel rendelkezik, ezek nagy része lakóterületeken (lakótelkeken) belüli ill. intézménykertekben levő
zöldfelület, melyek közhasználatra nem állnak rendelkezésre, levegőminőség javító és mikroklimatikus
hatásuk azonban nem elhanyagolható.
Fővárosi tulajdonban van a városszerkezeti szempontból és a zöldfelületi rendszer folyamatosságának
biztosítása szempontjából kiemelkedő szerepű Hosszúréti patak és a Keserű-ér a partokon levő zöldterületekkel együtt, valamint fővárosi érdekeltségű a Dunapart is. A kisvízfolyások menti területek feladata
– és lehetősége – a Dunától távolabb levő lakóterületek és a folyó kapcsolatának megteremtése, a
Dunapartra levezető zöld „csápoknak” és gyalog- és kerékpárutaknak befogadása. Ezért a közeljövőben
a Dunapart menti zöldsáv és a patakok menti zöldterületek rendezése fontos tennivaló.
Erdőterületek
A kerületben 223 ha az erdőterület, ebből 210 ha állami tulajdonú a Pilisi Parkerdőgazdaság kezelésében van, 13 ha magánerdő. Jelentőségük környezeti és szabadidős (kirándulóhely) szempontból is fontos, az erdők túlnyomó többsége (191 ha) egészségügyi-turisztikai erdő besorolású. Összefüggő erdőterület Kamaraerdő, a Rupp-hegyen és Dobogó-dombon erdőfoltok találhatók, melyek parkerdő szerepe
és talajvédelmi rendeltetése egyaránt fontos. A kerületi övezeti besorolás szerint nagyobb az erdőterület,
mint a valóságban: a keserűvíz források védőterülete erdőövezetbe sorolt, de be nem erdősített terület.
Az ezredforduló óta – részben építési céllal – több helyen (Kőérberki lakópark, Kamaraerdő) erdőirtás
volt, a visszapótlás csak részlegesen történt meg.
Közparkok
Újbudán összesen 1 850 000 m2 gondozott parkterület található. A kerületben elhelyezkedő zöldterületek tulajdonviszonya megoszlik a főváros és a kerület között. Fővárosi tulajdonban vannak: a Gellérthegy
és a Szt. Gellért tér, a Feneketlen tó és parkja, a Kosztolányi Dezső tér, a Károli Gáspár tér és a zöldterületnek nem, inkább közlekedési területnek tekinthető Móricz Zsigmond körtér és Etele tér. A többi közterületi zöldterület és a lakótelepek közkertjei kerületi tulajdonban vannak. (A fenntartási feladatok megoszlása a városüzemeltetés fejezetben kerül ismertetésre.)
Az alábbi felsorolásban csak a – vagy nagyobb kiterjedése, vagy városrészi szerepe miatt – jelentősebb
parkterületek kerülnek említésre:
A kerület idegenforgalmi szempontból is legfrekventáltabb és legnagyobb kiterjedésű parkja a Gellérthegy, melynek a XI. kerületi része 20,94 ha. A DK-i lejtők intenzíven karbantartottak és felszereltek (pihenőhelyek, sétautak, játszóterek). A Szt. Gellért tér rendezett, színvonalasan kialakított városi tér,
melynek nagyobb része burkolt, de a szálló előtti terület méltó előteret képez a műemlék épületnek.
A Bartók Béla úton a Gárdonyi szobor környékén kialakult tér jelentősége a közeljövőben a kerület kulturális központjának kialakításával növekedni fog, fontos, hogy a szemben levő magánutcávalfranciaudvarral egységes gyalogos terek képezzen.
A Móricz Zsigmond körtér inkább forgalmi csomópont és gyalogos városi tér, zöldfelületi része kis kiterjedésű, de színvonalasan kialakított.
A Petőfi hídfőben levő Goldmann György tér zöldterületi használati értéke csekély, nagyon forgalmas
közlekedési nyomvonalak (felhajtóágak) közé szorított gyepes felületekkel és szórakozó helyek által
elfoglalt területekkel.
A lágymányosi lakóterület védett belső tere a Baranyai tér mindössze 1000 m2 területű, de a lakókörzet
meghatározó eleme.
A lágymányosi lakótelep közkertjei közterületi besorolásúak, az egyetemek Petőfi hídtól D-re levő területei és az Info-park irodaházai közötti területek zömmel nem közterületi besorolásúak, de közhasználatuk,
elérhetőségük biztosított.
A Feneketlen tó parkja és a Kosztolányi Dezső tér együttesen a városképet, a parkterület jó felszereltsége (sportpályák, játszótér, vendéglátás, színpad) következtében a szabadidő eltöltést meghatározó, a
kerület egyik legfontosabb zöldfelületi eleme.
A Függetlenségi park (0,84 ha) – a keretező értékes növényállomány és a karbantartottság ellenére –
nem túl kedvezően használható a három igen nagy forgalmú határoló út (Nagyszőllős, Karolina, Bocskai) környezetterhelő hatásainak „eredményeként”.
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A Bikás-park teljes felújítási tervei elkészültek. A kelenföldi lakótelep meghatározó és nagy kiterjedésű
(6,0 ha) parkja, jelentős szerepet játszik a környék lakóterületeinek (és a parkkal szomszédos központjának) életében.
Etele tér: inkább közlekedési, mint zöldfelületi szerepe van, különösen a metró kiépítésével és a környék
intermodális átszállóhellyé válásával.
Kilátó tér és Beregszász tér: kisebb kiterjedésük ellenére jelentőségük abban van, hogy a hegyoldalon
kevés a közterület, így játszótér ill. közösségi zöldterületként számításba vehető területek.
Gazdagrét: az azonos nevű téren kívül a lakótelep közkertjei is közösségi célt szolgálnak, felszereltségük helyenként gazdagítható.
Kéktó-tér Kelenvölgy közpark besorolású tava körül létrejött sajátos karakterű terület, a kertvárosias lakóterület közösségi színtere.
Péterhegyen a lakópark központjaként kialakított tér kellemes központképző elem.
Tervezett jelentősebb közparkok
Az egykori Nádorkert területén a Hauszmann Alajos és a Prielle Kornélia u. mentén javasolt kialakítani
azt a Dunára merőleges zöldsávot, amely a „hátsó” lakóterületek folyóval – és Kopaszi gáttal – való kapcsolatát hivatott megteremteni.
Albertfalvi régészeti park (castrum) ma még nem közpark, de a dunaparti zöld sáv részeként nagyobb
régészeti bemutató terület és közpark kialakítása szerepel a tervekben.
Rupp-hegy – Madárhegy területén a meglevő és megtartandó erdőfoltok mellett a terv több jelentős méretű zöldterület kialakítását is tartalmazza: a gazdagréti templom környezetében, a Budaörsi út mentén
és a Rupphegyi út-Törökbálinti út kereszteződésétől D-re. Ezek kialakítása a kertvárosias beépítés ellenére fontos, mert a hegyoldal alig rendelkezik közösségi használatú területekkel.
A kerület játszótereinek száma 148, ezek korszerűsítése, szabványosítása a közelmúltban megtörtént.
Intézménykertek (részleges közösségi használattal)
Nem közpark, de védett növényállománya, 8,95 ha-os kiterjedése, városképi hatása és publikus használhatósága (események, kertészeti bemutatók, vásárok) miatt fontos a Corvinus Egyetem Kertészeti
Tagozatának kertje, a Budai Arborétum.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kertje(i) közül zöldfelületi és városképi értékkel a
központi épület és az egyetem régebbi épületei körül bekerített (Műegyetem rakpart – Budafoki út – Bertalan u. által határolt) terület rendelkezik.
Gellért fürdő kertje – belépődíj ellenében – használható, a zöldfelületi rendszer exkluzív eleme.
2.3.4. A lakáshelyzet
A lakásállomány folyamatosan növekszik, de a 90-es években az előző évtizedekhez képest olyan erősen lelassult ütemben, hogy majdnem stagnálásnak volt tekinthető. A rendszerváltás után évenként csupán néhány tized % volt a növekedési tempó, a tendencia szerencsére az utóbbi években megtört és az
ezredforduló óta növekedés üteme meghaladja az évenkénti 1 %-ot. Lakásépítés – a csökkenő népesség ellenére is – szükséges, elsősorban a lakásállomány minőségi összetételének javítása, a magasabb
igényű lakosság megtartása, a szuburbanizáció fékezése, éppen a népesség helyben tartása, ill. új lakók XI. kerületbe vonzása érdekében. Fontos annak vizsgálata is, hogy a lakásépítés melyik városrészben történik, mert ennek a vonzott népességre lehet hatása. (A térbeliség vizsgálata a városrészenkénti
elemzéseknél található, de a lakásépítés volumene miatt kiemelhető: a Rupp-hegy – Madárhegy térsége, Kőérberek és a Fehérvári út – Budafoki út közötti barnamezős rehabilitáció funkcióváltó területei.)
Lakásállomány (db)
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Változás,
2000-2006
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Db (év végén)
68 027
70 061
70 205
70 337
70 718
70 985
71 651
72 939
72 939/70 061
2006/2000

Változás (db)
+ 2 034
+ 144
+ 132
+ 381
+ 267
+ 666
+ 1 288
+ 2 878

Az év során épített lakások száma (db)

Az év során megszűnt lakások száma (db)

Előző %-ában
103,0
100,2
100,2
100,5
100,4
101,0
101,8
104,1
(2006/2000)

41

na
168
150
401
296
675
1 297

na
22
19
20
29
9
9

+ 3 081
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A lakásállomány nagyság szerinti összetétele és komfortossági szintje ugyancsak kiemelt szerepet játszik a népesség megtartásában. Újbudán a teljes lakásállomány mindössze 4,4 %-a alacsony komfortfokozatú, ez cca. 3000 lakást jelent. Az egy lakásra jutó népesség a kerület egészében 2,06 fő, de városrészenként különbségek tapasztalhatók: az új beépítésű területekre beköltöző háztartások nagyobbak, az elöregedő városrészekben kisebb az egy lakásra jutó lakosszám.
A lakásállomány városrészenkénti eloszlása – a népszámlálási adatok alapján - igen változó:
Terület
Városrész
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad-Sashegy
Gazdagrét
Rupp/Madárh.
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérb-Kamarae
Kerület összes

ha
166,9
114,3
94,2
708,7
255,9
125,8
416,2
42,5
268,4
132,0
34,5
46,6
320,1
463,5
3 189,6

ker. %
5,23
3,58
2,95
22,22
8,02
4,95
13,05
1,33
8,41
4,13
1,10
1,46
10,04
14,53
100,0

db
12 943
2 665
6 802
24 017
5 236
1 405
8 062
5 020
25
600
2 969
27
75
236
14
28
139
70 183

a kerületi
állomány
%-ában
18,44
3,80
9,69
34,22
7,5
2,0
11,49
7,15
0,85
4,23
0,11
0,34
0,00
0,02
100,0

Lakás
Ebből alacsony
komfortú
24
db
%
608
4,7
128
4,8
395
5,8
1 152
4,8
199
3,8
103
7,3
330
4,1
10
0,2
26
93
15,5
42
1,4
3
4,0
14
5,9
3
21,4
54
38,8
3 088
4,4

Önkorm.
tulajdonú
db

430
22
37
14
1
9
10
1 547

Lakássűrűség
db/ha
77,55
23,32
72,21
33,89
20,46
11,17
19,37
118,12
2,24
22,49
2,17
5,06
0,04
0,30
22,00

Lakónépesség
ker.nép.
Lakfő
%-ában
sűrűség
fő/lakás
23 852
16,51
1,84
5 471
3,79
2,05
11 706
8,10
1,72
47 948
33,20
2,00
11 847
8,2
2,26
3 444
2,4
2,45
18 944
13,12
2,35
11 614
8,04
2,31
1 639
1,13
2,73
6 358
4,40
2,14
176
0,12
2,35
732
0,51
3,10
34
0,02
2,43
676
0,47
4,86
144 441
100,0
2,06

Legnagyobb a lakás és laksűrűség Gazdagréten, hiszen a kerület területének 1,33 %-án található a lakásállomány 7,15 %-a, és él a lakónépesség 8,04 %-a.
Gond a kerületben, hogy a lakásállomány közel egyharmada lakótelepi panellakás. Ez elsősorban a magas üzemeltetési költségek és az alacsony népességmegtartó (vonz)erő, valamint az egyidejű elavulás –
és felújítási kényszer - miatt fog problémát jelenteni. A panelos lakóterületeken a közterületek kiemelt
karbantartása ill. rendezése, a terület funkciógazdagítása és az épületek fizikai felújítása igen jelentős –
és nagy költséget igénylő – feladat, melyre a lakóközösségek által megpályázható panel-rehabilitációs
támogatások igénybevétele mellett is további kerületi források biztosítása szükségesnek látszik.
A jó lakókörnyezetet biztosító hegyvidéki lakónegyedekben viszont a nem elégséges intézményellátottság okoz gondot, melynek pótlása nemcsak pénzügyi problémákat vet fel, de esetenként megfelelő területnagyság is nehezen biztosítható a beépített, magántulajdonú hegyvidéki kerületrészekben. A
hiányok egy része szervezéssel enyhíthető: kulturális és közösségépítő célra a gyermeknevelési intézmények „üzemen kívüli” időben – csekély átalakítással, átrendezéssel - jól felhasználhatók ill. az üzleti
szolgáltatások (vendéglátó helyiségek) is igénybe vehetők.
Az önkormányzati lakásállomány a teljes lakásszámnak csupán 2,2 %-a, ami akkor is alacsony, ha a
Újbuda nem tartozik a súlyos szociális problémákkal küzdő kerületek közé. Az önkormányzati lakások
területi eloszlása városrészenként igen eltérő, Lágymányos, Kelenföld és Albertfalva kerületrészekben
magasabb, ezekben található a kerület önkormányzati lakásainak közel 90 %-a. A többi kerületrészben
az arány együttesen is csak 10 % körül alakul. Az önkormányzati lakások közül 315 db alacsony komfortfokozatú, ez a kerületi alacsony komfortfokozatú lakások 10 %-a, az önkormányzati tulajdonú lakásállomány 20 %-a, azaz az önkormányzati lakásállomány komfort színvonala elmarad a kerületi általános
minőségtől. 284 db komforthiányos önkormányzati lakás (az alacsony komfortú önkormányzati lakások
90,2 %-a) található Lágymányos, Szentimreváros, Kelenföld és Albertfalva városrészekben. Az önkormányzati lakástulajdon közel egyharmada (31,2 %) helyezkedik el lakótelepen. Kiugróan magas az önkormányzati lakásokon belül a lakótelepiek aránya Gazdagréten és Albertfalván.
Bár az utóbbi években újabb önkormányzati lakások épültek a kerületben, az építés üteme lényegesen
nem változtat a teljes lakásállományon belüli arányokon: a rendszerváltás óta mindössze 146 önkormányzati lakás épült Újbudán.
24

A kerületrész lakásállományának arányában
Folyamatosan növekvő szám
26
Az új beépítések következtében csökkenő adat
27
Növekvő érték
28
Növekvő érték
25
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Önkormányzati lakás
városrész
db
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad-Sashegy
Gazdagrét
Rupp-hegy – Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek-Kamaraerdő
Kerület összesen

Önkorm.
lakásállom.
%-ában

259
31
60
673
430
22
37
14
1
9
10
1 547

városrészi
lakásállomány
%-ában

16,7
2,0
3,9
43,5
27,8
1,4
2,4
0,9
0,0
0,6
0
0
0
0,7
100

2,0
1,2
0,9
2,8
8,2
1,6
0,5
0,3
0,0
0,3
0
0
0
7,2
2,2

Ebből lakótelepen
db

Városrészi
önk. lak. %
34
101
332
13
2
482

13,1
0
0
15,0
77,2
0
0
92,9
0
22,2
0
0
0
0
31,2

Alacsony
komfortfokozatú
önkormányzati lakás
db
Városrészi
önkorm.
lakások %ában
54
20,8
4
12,9
12
20,0
178
26,4
36
8,4
12
54,5
11
29,7
0
1
100,0
0
0
0
0
7
70,0
315
20,36

2.4. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, ELLÁTÁS
2.4.1. Oktatás-nevelés
2.4.1.1. Óvodai ellátás
1990/91
1996/97
1999/2000
2002.X.1.
2006.X.1.
2007.X.1.

Lágymányos
Fő
%
1091 100,0
1010
92,7
854
78,3
835
76,6
768
70,5
774
71,0

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Albertfalva
Fő
%
602 100,0
525
87,2
501
83,2
468
77,7
504
83,7
504
83,7

Kelenvölgy
Fő
%
117 100,0
109
93,1
104
88,9
108
92,3
117 100,0
114
97,4

Óvodák száma (db)
41
40
37
37
35
37

Kelenföld
Fő
%
1123 100,0
1014
90,3
986
87,8
917
81,6
981
87,3
880
78,4

Óvodai férőhelyek
4 339
4 890
4 138
3 848
3 837
4 026

Őrmező
Fő
%
358 100,0
368 102,8
360 100,5
268
74,9
227
63,4
220
61,4

Gazdagrét
Fő
%
754 100,0
528
70,0
510
67,6
493
65,4
489
64,8
484
64,2

Óvodába beírt gyermek
3 940
4 027
3 657
3 622
3 717
3 897

Sasad
Fő
%
394 100,0
348
88,3
324
82,2
309
78,4
351
89,0
334
84,8

Összesen
Fő
%
4335 100,0
3882
89,6
3639
83,9
3398
78,4
3437
79,3
3310
76,4

Kapacitáskihasználtság
90,8 %
82,4 %
88,4 %
94,1 %
96,9 %
96,8 %

A kedvezőtlen demográfiai helyzettel szinkronban van, hogy az óvodások száma folyamatosan csökkent, a mélypont 2004-ben volt. Bíztató, hogy az utóbbi években ez a tendencia megfordulni látszik és –
ha kis mértékben is – de nőtt az óvodába járó gyermekek létszáma. A kerületi óvodák kapacitása kielégíti az igényeket, sőt valamelyest férőhely felesleggel is rendelkeznek, a kihasználtság egy évben sem
érte el a teljes mértéket, a legmagasabb telítettség 96,9 % volt. Az óvodák száma azonban csökkent,
ami az egyenletes területi ellátottság biztosítását megnehezítheti. Az utóbbi évek fellendülő lakásépítése eredményeként várható, hogy a fiatal családok beköltözésével az óvodák iránti igény is növekszik, a
kihasználtság javul.
A területi elhelyezkedést vizsgálva megállapítható, hogy általános iskolával a ma lakóterületek lefedettsége jó, de az új lakóterületi fejlesztések – különösen a Rupp-hegy és Madárhegy Ny-i része – ellátó
körzeten kívül esik. Az óvodai ellátás kisebb területet fed le, ez alól már az új kőérberki lakóterület, Örsöd, Dobogó és a Rupp-hegy, Madárhegy nagyobb része „kilóg”.
2.4.1.2. Általános iskola
A demográfiai negatívum következtében az általános iskolai tanulók száma az ezredforduló óta mintegy
20 %-kal csökkent. Ennek megfelelően az osztályok, az osztálytermek, az általános iskolák és a pedagógusok száma is kevesebb ma, mint öt évvel korábban. Ezen belül kedvező, hogy az első évfolyamosok számának mérséklődése az utóbbi években megállt, a 2003-as mélypont után – igen lassú - emelkedésnek indult, ma már megközelíti az ezredfordulós érték 90 %-át. Ezzel együtt is a következő években még várható az általános iskolások számának további csökkenése, mivel a kifutó évfolyamok létszáma általában magasabb, mint az iskolát kezdőké.
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2001
2002
2003
2004
2005
2006

általános
iskolák
száma
(db)

osztálytermek
száma
(db)

osztályok
száma
(db)

29
29
29
26
25
26

425
411
397
384
376
378

448
411
402
395
375
367

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
tanuló
egy
osztályban
(fő)
20,2
20,1
19,5
19,5
19,9
20,1

tanulók száma
fő

%
(2001)

9 059
8 254
7 834
7 691
7 475
7 364

100,0
91,1
86,5
84,9
82,2
81,3

Gyógypedagógiai
oktatásban részesülők száma
29
fő
%
294
291
276
209
203
210

3,24
3,53
3,52
2,72
2,71
2,85

Első évfolyamosok száma
fő

%
(2001)

1 177
1 101
1 005
1 028
1 033
1 054

100,0
93,5
85,4
87,3
85,2
89,5

Főállású pedagógusok száma
fő

%

1 080 100,0
1 042 96,5
1 074 99,3
1 016 94,0
964 89,3
968 89,6

diák
/
tan.
8,39
7,92
7,31
7,57
7,75
7,61

2.4.1.3. Középiskola
Gimnáziumok
száma (db)

Szakközép
iskolák
száma

Középisk.
osztálytermek
száma

13
14
14
14
13
13

11
12
12
12
13
14

307
288
291
293
297
297

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Közép
iskolai
osztályok
száma
306
309
301
300
289
286

Középisk.
tanulók
száma
30
fő
%

Naponta
bejáró
tanulók
31
fő
%

8 287 100,0 2 118
8 400 101,4 2 350
8 291 100,0 2 610
8 267 99,8 2 964
7 957 96,0 2 506
7 803 94,1 2 633

25,6
28,0
31,5
35,9
31,5
33,7

Gimnáziumi
tanulók
száma
fő
%
4 152
4 189
4 192
4 203
4 225
4 275

100,0
100,9
101,0
101,2
101,8
103,0

Szakközép
iskolai tanulók
fő
%
4 135 100,0
4 211 101,8
4 099 99,1
4 064 98,3
3 732 90,3
3 528 85,3

Középisk.
pedagógus
szám
fő
691
826
766
758
771
802

A kerületben tanuló középiskolások száma ugyan csak csökkent, de kisebb mértékben, mint az általános
iskolásoké. Ez a bejáró tanulók növekvő létszámának köszönhető: míg 2001-ben a középiskolások egynegyede volt bejáró, mára ez az arány egyharmad fölé emelkedett. A legtöbb középiskolai tanuló, tanár
és osztály 2004-ben volt. A középiskolások között nő a gimnazisták száma és aránya is, miközben ro29
30
31

Az összes tanuló %-ában
Viszonyítási alap 2001
Az összes középiskolai tanuló %-ában
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hamos mértékben (öt év alatt hatszáz fővel, az eredeti létszám 85 %-ára) csökken a szakközépiskolásoké. Ennek kissé ellentmondani látszik, hogy míg a gimnáziumok száma stagnálónak mondható, a középiskolák száma 11-ről 14-re nőtt.
2.4.1.4. Felsőoktatás
Újbuda jelentős felsőoktatási központ, területén több egyetem különböző fakultásai találhatók. A kerület
felsőoktatási intézményei országos jelentőségűek mind szerepüket, mind a vonzott hallgatói kört tekintve. Az egyetemekhez kapcsolódva nagy számú diák elhelyezését is a kerületben található kollégiumok
biztosítják, ami – különösen a Bel-budai területeken és a Dunaparton - fontos, meghatározó tényező a
kulturális kereslet, a jelen levő népesség korösszetétele és a fogyasztási struktúra szempontjából is.
A legrégibb és teljes egészében a kerületben elhelyezkedő felsőoktatási intézmény a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, mely területi kiterjedés, hallgatószám és munkahely szempontjából is
a legnagyobb.
Az ELTE TTK az ezredforduló után települt a kerületbe, épületei, a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti Dunaparton találhatók.
Az (egykori) Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetem a Villányi úton a régi vincellériskola területén
működik, a legutóbbi évtizedben a Corvinus egyetem egyik fakultásává vált. Kertje az értékes növényállomány következtében védett arborétum.
2.4.2. Egészségügy
2.4.2.1. Egészségügyi alapellátás
Működő
háziorvosok
száma
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2009. MÁRCIUS

79
76
76
76
75
77
75

Orvos-beteg találkozások
Száma db
637 936
638 489
602 352
604 367
655 801
659 217
734 508

%
2000=100,0%
100,0
100,1
94,4
94,7
102,8
103,3
115,1

Egy orvosra
jutó betegtalálkozások
db
8 075
8 401
7 926
7 952
8 744
8 561
9 793

45

Működő
gyermekorvos
szám
25
25
25
25
25
25
27

Gyermekorvosi
zások száma
db
105 754
105 136
98 094
99 671
109 962
116 446
117 549

betegtalálko%
2000=100,0%
100,0
99,4
92,8
94,2
104,0
110,0
111,2

Egy gyermekorvosra
jutó betegtalálkozások
4 230
4 205
3 923
3 987
4 398
4 658
4 354
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A kerületben az egészségügyi alapellátást 75-79 háziorvos és 25-27 gyermekorvos biztosítja. Az orvosbeteg látogatások száma mind a felnőtteknél, mind a gyerekeknél 2002-ben volt a legalacsonyabb, azóta folyamatosan növekszik, különösen kiugró a 2006-os esztendő. Az egy orvosra jutó terhelés (orvosbeteg találkozások száma) is 2002-ben volt a legkedvezőbb, azóta emelkedik. Az egyenletes területi
ellátás biztosítása azonban gondot okoz: a kerületben hét helyen található gyermekorvosi rendelő és 15
helyen felnőtt háziorvosi rendelő (l. térképi ábra: Intézményellátottság). Ebből eredően a háziorvosi ellátás a kerület lakóterületeit lefedi, ennél valamivel kedvezőtlenebb, de még mindig jó területi ellátást biztosítanak a gyermekorvosi rendelők, bár ezek hatásterülete nem teljesen fedi le a lakóterületeket (pl.
Péterhegy D-i része ellátó-távolságon kívül esik. A területi ellátást tekintve a bölcsődei ellátás a leghiányosabb, ennek – viszonylag kis sugarú – állátó-területén kívül több lakóterület is (pl. Albertfalva,
Kelenvölgy, Péterhegy, Kelenföld kisebb része, a hegyvidék – Sashegy, Rupp-hegy, Madárhegy - területének legalább fele) található, azaz ezen kerületrészektől csak nagyobb távolságban biztosítható a bölcsődei ellátás.
2.4.2.2. Szakorvosi ellátás
A szakorvosi ellátást a Fehérvári úti szakrendelő látja el, ahol a komplex szakmaösszetétel megtalálható. A működtetést a Fővárostól a XI. Kerület Önkormányzata átvállalta. Elhelyezkedése következtében a
szakrendelő a vasútvonal és Duna közötti területet jól el tudja látni, de az autópályától Ny-ra levő hegyoldalak a szakorvosi ellátástól messze vannak és oda irányuló közlekedési kapcsolataik sem jók.
Pszichiátriai kezelés a Ménesi Pszichoterápiás Rendelőben (Ménesi út) és a Mentálhigiénés Központ
Pszichoterápiás Intézetben (Tétényi út) zajlik.
Fogorvosi ellátás négy gyermekfogászati rendelőben és 11 felnőtt fogászaton zajlik (a magán fogorvosi
rendelőkön túlmenően).
2.4.2.3. Kórházak
Újbuda meghatározó kórháza a központi kórház szerepkörű Szt. Imre Kórház. Komplex szakmaösszetételű gyógyítási profillal és a kerületnél nagyobb területi vonzáskörzettel rendelkezik. A rendszerváltás óta korszerűsítés zajlott a kórházban, új hotelszárnyak is épültek. Működésében jól megfér egymás mellett az OEP és a magasabb szintű ellátást garantáló egészségpénztárak általi finanszírozás. A
kórház területén levő gyógyforrás hasznosítása még nem megfelelő, további fejlesztési lehetőséget jelent, amelynek kihasználása a rendelkezésre álló terület szűkössége és a Tétényi út nagy forgalma miatti túlzott környezetterhelés következtében nem könnyű feladat.
A kerületben több magánkórház is működik, ezek kapacitása a Szt. Imre Kórházénál lényegesen kisebb,
az egészségügyi szolgáltatásokon belül kiegészítő jellegű és pacienskörük is csak kis részben kerületi.
2.4.2.4. A gyógyszertárak
A kerületben 29 gyógyszertár üzemel, számuk stabil, az ezredforduló óta nem változott. A területi eloszlás nem egyenletes, a sűrűn beépített városias kerületrészekben helyezkedik el a gyógyszertárak zöme,
míg a helyvidéki területek ellátása hiányos, kivéve a Gazdagréti lakótelep területét.
2.4.2.5. Bölcsődék
Összes férőhely
db
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

%
665
665
645
640
645
635
655

Ebből önkormányzati férőhely
32

33

db
100,0
100,0
97,0
96,2
97,0
95,5
98,5

615
615
615
615
615
605
605

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
98,4

34

%
92,5
92,5
95,3
96,1
95,3
95,3
92,4

Beírt gyermekek száma
fő

%
617
629
632
655
693
661
738

Kihasználtsági%

35

100,0
101,9
102,4
106,2
112,3
107,1
119,6

92,8
94,6
98,0
102,3
107,4
104,1
112,7

32

A változás %-a (100% = 2000)
A változás %-a (100% = 2000)
34
Az összes férőhely %-ában
35
A változás %-a (100% = 2000)
33
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A kerületben tíz helyen működik bölcsőde, kis mértékben ingadozó férőhelykapacitással. Az önkormányzati férőhelyek teszik ki a kapacitás többségét, stabilan 90 % fölött alakul az arányuk. A bölcsődébe beírt
gyerekek száma növekszik, az ezredfordulós érték 120 %-a felé közelít. Ez részben az utóbbi évek valamelyest magasabb születésszámának, részben a magasabb női foglalkoztatottsági szintnek tulajdonítható. Ebből következően emelkedett a bölcsődék kihasználtsága, ma már a beírt gyerekek száma meghaladja a férőhelyekét: 112 %. Ez a túlterheltség azonban még nem okoz gondot, különösen, ha figyelembe vesszük a betegségek miatti hiányzásokat. Az ellátás mennyiségileg kielégítőnek tekinthető, a
területi eloszlás nagyon nem egyenletes. A hegyvidéki területek minden intézményellátásban hátrányt
szenvednek, helyzetükön csak a gazdagréti lakótelephez megépült intézmények javítanak.

2.4.3. Szociális ellátás
2.4.3.1. Szociális ellátó hálózat
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Időskorúak otthonai
Férőhelyszám
Gondozott szám
36
785
772
785
744
911
825
911
846
921
878
921
884
903
889

Idősek nappali ellátó intézményei
Férőhelyszám
Gondozott szám
270
282
270
286
270
303
270
302
269
295
250
289
270
281

Szoc. étkezésben Házi gondozásban
részesülők (fő)
részesülők (fő)
1 020
1 368
1 051
1 410
1 169
1 535
1 318
1 497
1 132
1 212
720
1 038
947
534

A kerületben az idősek bentlakásos otthonainak kapacitása rendre meghaladja az ott lakó tényleges
gondozotti számot, azaz rendszeres a kapacitásfelesleg, az ellátás megoldottnak tekinthető. Fordított a
helyzet az idősek nappali intézményeiben gondozottak esetében, ahol a kapacitás kisebb, mint az igény:
a gondozottak száma 4-15 %-kal magasabb, mint a férőhelyeké, azaz túlhasznosítás, állhat elő, de a
zsúfoltság mértéke még nem nagy, így gondot nem okoz. Mind a bentlakásos, mind a nappali gondozás
36

A legalacsonyabb értékek narancs, a legmagasabbak zöld színnel kiemelve
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számait jelentősen meghaladja a szociális étkeztetés iránti igény, melyben az utóbbi évekig folyamatosan ezer fölött volt az ellátottak száma. (A lakosság romló korstruktúrájával nemigen magyarázható az
utolsó időszakban bekövetkezett csökkenés.) Még ennél is magasabb a házi gondozásban – és szociális étkeztetésben is) részesülők száma, amely 2006-ig folyamatosan meghaladta a csak étkeztetésben
részesülők számát. (Az utolsó évben való drasztikus, 50 %-os visszaesést sem indokolja a tovább öregedő népességi struktúra, ez az igényekkel valószínűleg nincs szinkronban.)
2007-ben a valamilyen fajta szociális ellátásban részesülő lakosok száma összesen 4 328 fő volt, a szociális ellátásban részesülők városrészenkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. A városrészi népességhez viszonyítva magas – a kerületi átlagot meghaladó - az ellátási igény Lágymányoson, Kelenföldön, Albertfalván, Örsödön és Kamaraerdőn (a Rupp-hegy Madárhegyi adat valószínűleg a lakónépesség nyilvántartási statisztika hibája).
Szociális ellátásban részesülők 2007

Lakónépesség
(fő)
21 577
5 037
10 782
44 577
12 522
3 633
16 522
10 910
1 448
6 910
15
1 148
83
1 448
136 577

Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad - Sas-hegy
Gazdagrét
Rupp-hegy - Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek – Kamaraerdő
Kerület összesen

Ellátottak (fő)

Városrészi
né37
pesség %-ában
3,47
2,94
1,08
3,53
5,40
1,64
1,83
2,77
8,98
2,33
0,00
2,52
36,14
3,73
3,17

748
148
116
1574
676
58
302
302
130
161
0
29
30
54
4328

Ellátottak %-ában
17,28
3,42
2,68
36,37
15,62
1,34
6,98
6,98
3,00
3,72
0,00
0,67
0,69
1,25
100,00

A kerületben négy helyen működik fogyatékosokat ellátó létesítmény, ezek együttes kapacitása 97 férőhely, a gondozottak száma ennél kevesebb: 84 fő, így a kapacitás elegendő.
2.4.3.2. Szociális segélyezés
Leggyakoribb formái a lakásfenntartási támogatások és a gyermeknevelési támogatások. Ezek alakulása az ezredforduló óta az alábbi táblázatban látható:
Év

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Rendszeres
szoc. segélyben részesítettek száma
140
157
184
197
152
185
39
159

Önkormányzati segélyben részesülők városrészenként 2007
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad - Sas-hegy
Gazdagrét
Rupp-hegy - Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
Kőérberek – Kamaraerdő
Kerület összesen

38

Lakásfenntartási támogatás
esetszám
támogatásban
Egy főre jutó
db
részesültek
esetszám
száma fő
eset/fő
9 903
na
na
8 859
na
na
7 521
na
na
6 047
758
7,98
6 814
844
8,07
11 390
1 264
9,01
12 838
1 446
8,88

Gyermekvédelmi támogatás
Támogatásban
Egy főre jutó
részesültek
esetszám
száma fő
eset/fő
3 921
na
na
6 036
na
na
5 805
na
na
6 383
758
8,42
7 475
844
8,86
5 211
1 264
4,12
5 889
1 446
4,07

esetei
db

segélyezett
Háztartások száma

Személyek száma
4185
571
1529
8207
3220
414
971
1017
322
689
29
122
90
2390
24 067

4496
611
1671
8792
3437
441
1127
1067
327
714
32
130
102
2520
25 156

A segélyezett népesség a városrészi népesség %-ában
20,84
12,13
15,50
19,72
27,45
12,14
6,82
9,78
22,58
10,33
40
213,33
11,32
122,89
174,03
18,42

37

A kerületi átlagot meghaladó értékek a növekedés sorrendjében sötétedő színnel kiemelve
A legmagasabb értékek narancs, a legalacsonyabbak zöld színnel kiemelve
39
Csak az első félév adata
40
A 100 % feletti adatok a lakónépesség nyilvántartási statisztika hibáinak következményei
38
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Megfigyelhető, hogy a lakásfenntartási támogatások száma és a támogatottak köre is jelentősen nőtt az
ezredforduló óta. Ennek elsődleges oka a lakásfenntartási költségek jelentős emelkedése, de közrejátszhat a népesség elöregedése is, a nyugdíjasok (rászorultak/jogosultak) egyre nagyobb száma és
aránya.
A gyermekvédelmi támogatásban részesültek köre jelentősen, 2000 óta kétszeresére bővült, esetszáma
azonban – a 2004 évi csúcs után – ma kb. megegyezik az ezredfordulóssal. Ebből eredően az egy segélyezettre jutó támogatási esetek száma a felére csökkent.
2007-ben valamilyen önkormányzati segélyben részesült Újbuda lakosságának 18,4 %-a, összesen
25 156 fő. A kerületi átlagnál nagyobb támogatási igényű városrészeket a táblázatban sárga/narancs
színezés emeli ki, az átlagnál jobb helyzetűeket (kisebb támogatási igényűeket) zöld szín jelöli. A színek
az átlagtól való eltérés növekedésével sötétednek. A segélyezett háztartások száma (24 067) és a segélyben részesült népességszám (25 156) közötti különbség arra utal, hogy a leginkább támogatásra
szoruló népesség atomizálódott háztartásokban él.
2.4.4. Közlekedés
2.4.4.1. A kerület országos és térségi közlekedési kapcsolatai
A kerület, mint a főváros nyugati közlekedési kapuja a legnagyobb forgalmi terhelést kapja a városhatáron kívülről, az M1-M7 autópályán a határt átlépő forgalom meghaladja a 70.000 E/nap értéket, amelynek mintegy 20 %-a a főváros szempontjából is átmenő forgalom, jelentős része, csak áthalad a kerületen. A fővárosi agglomerációban a kerülettől nyugatra fekvő települések igen nagy mértékű fejlődése
következtében a Budaörsi úton (1.sz. főút) és a Repülőtéri úton a városhatárt átlépő forgalom a bevezető szakaszokat túlterheli. Az egyenletesebb forgalommegoszlás érdekében további kapcsolatok kialakítása szükséges.
Északi és déli irányban, a domborzati adottságok miatt a főúthálózati kapcsolatok szűk folyosókra koncentrálódnak, Szt. Gellért rakpart, BAH csomópont, Kiss Ferenc tér, illetve Albertfalva térsége, Balatoni
út, a főutak kapacitása a csúcsidőszakokban kimerült, ennek következtében a mellékúthálózaton is fokozatosan nő az átmenő forgalom. A kerület 6,5 km hosszú Duna-szakaszán a három Duna-híd a felső
harmadban van, ezért a dunai átkelési forgalom nagymértékben terheli Albertfalva és Kelenföld főúthálózatát.
A külső tömegközlekedési kapcsolatok kapacitása a forgalmi igényeket a közúti kapcsolatoknál jobban
kielégíti, de ezek területi megoszlása is kedvezőtlen.
A kerületen áthaladó két vasútvonal elővárosi és városon belüli közlekedési szerepe nem jelentős. Az
egyéni és tömegközlekedés aránya a városhatárt átlépő forgalomban igen kedvezőtlen és folyamatosan
romlik.
2.4.4.2. Közúthálózati jellemzők
A kerület 303 km úthálózatnak 85 %-a burkolt út (258 km), ez meghaladja a fővárosi átlagot.
A burkolat nélküli földutak a kerület nyugati hegyvidéki részén vannak (Hosszúrét, Madárhegy,
Pösingermajor).
A kerületi úthálózat fő szerkezeti problémái:
• A vasútvonalak által elvágott területek közötti kevés közúti kapcsolat miatt jelentősek az útvonal
hosszabbodások és ezeken a közúti kapcsolatokon koncentrálódik a forgalmi terhelés.
• Kevés a hegyvidéki gyűjtőutak főúthálózati kapcsolata, ezek Budaörsi úti csomópontjai túlterheltek.
Szerkezeti szempontból kedvező Kelenföld merőleges észak-déli és kelet-nyugati úthálózati szerkezete,
lehetőséget ad a forgalom megosztására.
Forgalmi szempontból a kerület legterheltebb útszakasza a Budaörsi út Nagyszőlős utca és Sasadi út
közötti része, itt a forgalom eléri a 120.000 Ejármű/nap értéket, ez az országban (az Árpád hídon kívül)
mért legnagyobb forgalom.
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Ezen kívül a Lágymányosi híd és a Petőfi híd forgalma a legjelentősebb (85.000 illetve 65.000
Ejámű/nap). A legnagyobb kapacitáshiány és az ennek következtében bekövetkező csúcsidei torlódások
a Budaörsi út, az Andor utca, a Hegyalja út és a Gellért térhez csatlakozó útvonalakon tapasztalhatók.
2.4.4.3. Forgalomszabályozás, forgalomirányítás
A kerületen áthaladó nagy átmenő forgalom számottevő része teherforgalom, az ebből származó környezeti ártalmak csökkentésére területegységenként differenciált össztömeg korlátozást vezettek be:
• A Budai körúton belül 3,5 t,
• A kijelölt teherforgalmi utak kivételével a főváros teljes területén 12 t.
A kerület lakóterületeinek nagy részén az átmenő forgalom csökkentésének eszköze a területi sebességszabályozás.
Lakó-pihenő övezetet jelöltek ki:
• a Gazdagréti lakótelepen
• az Őrmezői lakótelepen, és
• Kelenföld északi részén.
Tempo 30 övezeteket jelöltek ki:
• a Gellérthegyen,
• Lágymányos egyes területegységein,
• a Kelenföldi és
• Fehérvári úti lakótelepen,
• Sasad jelentős részén és
• Kelenhegyen.
A kerület főúthálózata nagy részén összehangolt, jelzőlámpás csomópontrendszerek szabályozzák a
forgalmat, amelyek irányítását a Dél-Budai Forgalomirányító Központ biztosítja.
A kerületi úthálózaton kedvező módon kevés a szintbeni vasúti keresztezés, csak a MÁV hegyeshalmi
vonalán, a Repülőtéri útnál van egy átjáró.
2.4.4.4. Városi tömegközlekedési kapcsolatok
Gyorsvasúti kapcsolata a XI. kerületnek nincs.
A villamosvonal hálózat legnagyobb forgalmú vonala a belső Bartók Béla út, az itt közlekedő járatok
(18, 19, 41, 47, 49, 56) közös követési ideje a csúcsidőben 2 perc, ez teljesen kihasználja a kapacitást.
A 47 és 49-es járatok a kerület kötöttpályás városközponti kapcsolatát biztosítják, a 18, 19, 56-os járatok
Közép-Buda felé irányuló utasforgalmat bonyolítják le. Ezek a járatok egyben Kelenföld belső utasforgalmának jelentős irányai is.
A 4-es, 6-os villamos vonalcsoport a Lágymányos és a Nagykörút menti területek közötti fő tömegközlekedési kapcsolat, a járatok a közös szakaszon 2 perces követési idővel közlekednek.
A 61-es villamosjárat érinti Közép-Buda jelentősebb tömegközlekedési csomópontjait (Moszkva tér, Déli
pu., BAH csomópont).
A 41-es járat Kőérberek térsége és a XXII. ker. Rózsavölgy menti területek egyetlen megközelítési lehetősége tömegközlekedéssel.
A BKV autóbuszvonal hálózata a kerület jelentős részén igen sűrű, de vannak a hegyvidéki területeken tömegközlekedési szempontból ellátatlan területek. Ezeken a területeken a megfelelő színvonalú
ellátottságot mutató, a megállóhelyektől mért gyaloglási távolság a 300 métert meghaladja (Sashegy,
Sasad, Pösingermajor).
Az autóbuszvonal hálózaton legnagyobb forgalmat a 7-es vonalcsoport bonyolítja le, a 7, 7A, 7gy, 173gy
járatok csúcsidei közös követési ideje 1 perc a Bartók Béla úton autóbuszsáv kijelölését tenné szükségessé.
A kerületen kívülre déli és nyugati irányban közlekedő járatok végállomásai a kerület központjában vannak (Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér), ez a kereskedelmi – szolgáltató – intézményközpont megközelítése szempontjából jó szolgáltatást nyújt, de környezeti – városképi szempontból igen
kedvezőtlen.
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A tömegközlekedés üzemi létesítményei:
A Hamzsabégi autóbuszgarázs a főváros dél-nyugati része összes járatainak tároló és szerviz bázisa.
Az elmúlt években történt felújítások következtében az üzem megfelelő színvonalú.
A Kelenföldi villamos kocsiszín elavult állapotú, Bartók Béla úti vágánykapcsolatait a 2007-ben rendezték, a kocsiszín felújítása napirenden van.
Az Albertfalva villamos kocsiszín szintén megtartandó a jelenlegi kapacitással, felújítása szükséges.
2.4.4.5. Távolsági, helyközi autóbusz közlekedés
A VOLÁN busz Etele téri pályaudvara elsősorban a dél-nyugati főváros környéki települések elővárosi
forgalmát bonyolítja le. Az M1/M7 autópálya – Egér út és a Balatoni út – Egér út irányban a csúcsidőszakokban 10-15 perces sűrűséggel közlekednek a járatok. A pályaudvar korszerű, megfelelő kapacitással rendelkezik, 6 peronról, irányok szerint külön helyen kijelölt induló állásai vannak.
A VOLÁN busz tároló és szerviz telephelye az Andor utcában kitelepítés előtt áll.
2.4.4.6. Vasúti közlekedés
Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal
A Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal budapesti bevezető szakasza közel azonos nyomvonalon halad.
A Budapest – Székesfehérvár – Murakeresztúr vasútvonal a nemzetközi törzshálózati kategóriába tartozik. Budapest – Kelenföld és Tárnok állomások között egyvágányú.
A Budapest – Pusztaszabolcs – Gyékényes vonal ugyancsak nemzetközi törzshálózati kétvágányú vasútvonal.
Mindkét vonal villamosított, automata térközbiztosító berendezéssel ellátott.
A két vonalnak az elővárosi forgalomban betöltött szerepe hasonló, a közel azonos jellegű területek kiszolgálása miatt a forgalomban jelentkező változások is azonos tendenciát mutatnak. Az 1980-as évek
elején még jelentős elővárosi forgalmat lebonyolító vasútvonalakon nagy mértékű utas-szám csökkenés
következett be, ugyanakkor a térségből autóbuszon bejárók száma mintegy megkétszereződött, csakúgy, mint a személygépkocsit használók száma.
Budapest – Hegyeshalom vasútvonal
A Budapest – Hegyeshalom vasútvonal a magyar vasúthálózat egyik – hazai és nemzetközi szempontból is – legfontosabb eleme. Nemzetközi törzshálózati kategóriába tartozó kétvágányú, villamosított, az
AGC-egyezmény része. A vasútvonal ennek következtében inhomogén a sebesség szempontjából, a
korábban korszerűsített – Budapesthez közeli – szakaszokon 120 km/h a maximális sebesség, míg az
újonnan átépített szakaszokon 160 km/h. A vonal biztosítóberendezései és távközlési hálózata korszerű.
A vonal elővárosi szerepének növekedése elsősorban a vasúti szolgáltatás színvonalának emelésétől
(járatsűrűség növelése, tisztaság stb.), a ráhordás javításától, a parkolási helyzet megoldásától remélhető.
Budapest – Kelenföld állomás
A budapesti vasúthálózat kulcsfontosságú csomópontja, személy- és korlátozott áruforgalomra megnyitott állomás. Kezdőpont felőli végén – egymást különszintben keresztezve – kétvágányú pálya csatlakozik az állomáshoz Budapest – Déli pályaudvar felől, illetve a déli összekötő vasúti Duna-hídon keresztül
Budapest – Ferencváros felől. Az állomás végpont oldalán kétvágányú pályával csatlakozik a hegyeshalmi és a pusztaszabolcsi irány, egyvágányú pályával pedig a székesfehérvári vonal.
Az állomás legutóbb - az 1980-as évek közepén befejeződött – korszerűsítése során a vágányhálózat
átépült, új emelt peronokkal, perontetővel, a peronok különszintű megközelítését és az állomás két oldalán elterülő városrészek összeköttetését biztosító gyalogos aluljáróval, és ekkor építették meg a keresztezési műtárgyat is. Az átépítés során az állomás korszerű biztosítóberendezést kapott új üzemi épülettel.
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Nem került sor a felvételi épület korszerűsítésére, vagy új felvételi épület létesítésére. A jelenlegi felvételi
épület műszaki állapota azonnali megoldást sürget.
Az állomás térségében a személygépkocsik parkolása megoldott, az Etele tér rendezésekor kiépült parkolóval, a nyugati oldalon jelenleg nincs közlekedési kapcsolata.
Budafok – Albertfalva állomás
A székesfehérvári vonal vegyesforgalmú állomása, szerepe várhatóan a jövőben is marad. A várható
legfontosabb fejlesztési feladatok:
•

A vágányhálózat átalakítása a vonali második vágány fogadásához, egyúttal az utasforgalom létesítményeinek (emelt peronok, perontetők, utas-aluljáró) megépítése.

•

Új, korszerű biztosítóberendezés telepítése, a távközlési hálózat korszerűsítése.

A megállóhely térségében közlekedő autóbusz- és villamosjáratok megfelelő tömegközlekedési kapcsolatot biztosítanak, bár járatsűrűségük nem minden esetben kielégítő.
A személygépkocsi-parkolás az állomás közelében nem megoldott, és várhatóan nem is alakítható ki
parkolóhely. Az állomás várhatóan nem fog jelentős utasforgalmat lebonyolítani, az átszálló kapcsolatok
az igényeknek megfelelőek, a parkolóhelyek iránt sem lesz számottevő kereslet.
2.4.4.7. Vízi közlekedés
A Duna déli szakaszán menetrendszerű személyhajó közlekedés nincs, a vízi közlekedés lehetőségei
egyáltalán nincsenek kihasználva. A kerületi Duna-szakaszon ennek megfelelően a kikötői létesítmények is hiányoznak.
2.4.4.8. Légi közlekedés
A Budaőrsi repülőtérnek nincs légi személyforgalmi szerepe, csak a légi szolgálatok és sportrepülési
céllal használják. A repülőtér környezeti és légköri adottságai alapján személyforgalomra történő fejlesztésére nincs lehetőség.
2.4.4.9. Kerékpáros közlekedés
A kerület legjelentősebb kerékpáros útvonala a Duna menti észak-déli kerékpárút,amely csak a Gellért
rakpart – Pázmány Péter rakpart vonalán és délen a Házgyár u. mentén halad a Duna-parton, a közbenső szakaszon a Dombóvári út – Szerémi út irányban épült ki a parti területek rendezetlensége miatt. Az
IVS Dunapark akcióterületi tervének megvalósítása során a folyóparton vezetett nyomvonal is megvalósítható. A pesti kerékpáros vonalhoz csatlakozik a Lágymányosi hídon átvezetett kerékpárút és délen a
Mezőkövesd utcai kerékpárút.
Kelet-nyugati irányban szeli át a kerületet a Hengermalom utca – Etele út – Borszéki u.- Egér út menti
kerékpáros útvonal.
Összefüggő kerékpáros útvonal épült ki – kisebb szakasz hiányokkal a Budaörsi út – Bartók Béla út –
Hamzsabégi út – Körössy J. u. irányban.
2.4.4.10. Gyalogosforgalmi létesítmények
A kerületen áthaladó vasútvonalak és főutak az egyes területegységek közötti gyalogos átjárás lehetőségét nagymértékben akadályozzák.
A vasútvonalak különszintű átvezetései igen nagy távolságra vannak, kevés a megfelelő színvonalú,
akadálymentes közlekedést biztosító gyalogos aluljáró: Kelenföldi pu., Nádorkerti aluljáró. Kedvezőtlen a
Bocskai úti szintbeni átjáró a Kelenföldi pu. – Déli pu. vasútvonalon.
A főutak közül a Budaörsi út jelentős gyalogosforgalmi akadály, a gyalogos felüljárók szolgáltatási színvonala minimális. A Szerémi úton épült gyalogos aluljáró megfelelő kialakítású.
A városközpontban és környékén lévő új gyalogosforgalmi létesítmények (Móricz Zsigmond körtér, Fehérvári út – Bocskai út, Goldmann György tér) kialakítása a későbbi metró kapcsolatnak megfelelő. A
Duna-part mentén ma még nem épültek ki a gyalogos közlekedés feltételei.
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2.4.4.11. Parkolás
A kerület motorizációs szintje eléri a 400 személygépkocsi/1000 lakos átlag értéket, ez a fővárosi átlagot
mintegy 20 %-kal haladja meg. Ezen belül a területi eloszlás igen változó: a hegyvidéken általános a
háztartásonként 2 jármű, az ellátottság a lakótelepeken a legalacsonyabb.
A kerületben parkolási szempontból kritikus területek: Lágymányos zártsorú beépítésű részei, illetve a
lakótelepek. Lágymányos területén a lakóházak jelentős részéhez nem épült telken belüli parkoló, ezrét
a közterületi parkolás csak a járdák részleges igénybevételével biztosítható. A Műszaki Egyetemnek
nincs parkolója, a közterületi parkolás az intézmény környékén a kapacitásokat 100 %-ig kihasználja.
A lakótelepeken a viszonylag alacsony gépjármű ellátottság ellenére általános a szabálytalan parkolás
(zöldterületeken, gyalogos felületen), mivel építésük idején a lakások számához viszonyítva csak 50
vagy 33 % volt a parkoló építési norma.
A kerületben a P+R rendszer nem működik, jelenleg a Műegyetem rakparti parkolót veszik igénybe erre
a célra, növelve az egyetem környékének parkolóhely hiányát.
A parkolási problémák kezelésére, a helyzet javítása céljából az Önkormányzat 2004-ben megalkotta
parkolási rendeletét. A rendelet területileg differenciáltan szabályozza a beépítésekhez szükséges parkoló létesítési kötelezettséget, illetve a közterületi parkolás feltételeit.
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2.4.5. Közművek
2.4.5.1.Közműellátottság
A Főváros nagy részén, így a XI. kerületben is a szennyvizek tisztítás nélküli Dunába vezetése által okozott károk elhárítására az Élő-Duna Projekt (a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei beruházás) részeként jelenleg épül a Budai-Dunaparti Főgyűjtőcsatorna második, a budai
alsó rakparton zajló szakasza.
A főgyűjtőcsatorna juttatja majd el a Budán keletkező szennyvíz java részét a 2010-re a Csepel-szigeten
megépülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre. A főgyűjtőcsatorna megépítésével 2009 második felétől megszűnik a jelenlegi, környezetterhelést jelentő állapot, hiszen a főváros budai oldalán keletkező szennyvízmennyiség nagy része most biológiai tisztítás nélkül, közvetlenül a Dunába ömlik.
Az energiaellátás területén a kerületben a vezetékes energiahordozók használóinak aránya jelentős.
A kerületben Madárhegy, Rupphegy, Örsöd, Kamaraerdő és környéke még nem teljesen közművesített
terület, a beépítés feltétele a teljes közművesítés kiépítése.
2.4.5.2. A közműhelyzet ágazatonkénti ismertetése:
Vízellátás:
A Főváros közüzemű vízellátása több mint 130 éves múltra tekint vissza. A XI. kerület ivóvíz ellátási
rendszere kapcsolódik a főváros egységes vízellátási rendszeréhez, betáplálása két irányból történik,
északról és délről, a szentendrei és csepeli vízbázisok felől. A főváros- és részben az agglomeráció területének - vízbázisa a jövőben is a Duna lesz.
A főváros vízellátó rendszere 67 db vízellátási övezetre tagolódik, az övezetekhez tartoznak a különböző
térfogatú tároló medencék, átemelő és nyomásfokozó gépházak.
A XI. kerület geodéziai adottságai révén 12 db. önálló vízellátási övezet épült ki, a kapcsolódó medencékkel. (K.1.)
A kerület vízellátásának jelentős fő-gerincvezetéke a Káposztásmegyer felől táplált, az Erzsébet hídon
átjövő NÁ 800-as és a Szabadság hídi 4x650-es vezeték, a Csepel felől táplált NÁ 1200-as gerincvezeték. Korábban a Kelenföldi Erőmű területén működött az ún. Dél-budai Ipari Vízmű kb: 20 km iparivíz
hálózattal. Az ipari területek tevékenységének átalakulása miatt az iparivíz igényre csökkent a kereslet,
ezért a Fővárosi Vízművek ZRt. a vízkivételi mű működését leállította.
Az ivóvíz ellátó rendszer nyomásövezetei:
Budai alapövezet ( 1 )
A kerületből a Szt. Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér térsége esik a zónába.
Tápgépháza a Békásmegyeri és Budaújlaki gépház, beépített szivattyú kapacitás 19000 (m3/h),
2400(m3/h), 21400 (m3/h). Medencéi a Krisztina medencék 23.600 m3 térfogattal és a fenékszint: 145,90
mBf.
Vári övezet ( 8 )
A Sas-hegy keleti oldala és a Gellérthegy délnyugati oldala esik a zónába.
Tápgépháza a Krisztina gépház, beépített szivattyú kapacitás:4680 (m3/h), medencéje:6228 m3, a fenékszint: 198,79 mBf.
Svábhegyi alsó nyomásövezet ( 15 )
A XI. kerületben az Érdi út, a Törcsvár utca, és a Törökbálinti út, Bazin u. és a Rácz Aladár utca közötti
terület tartozik az övezethez.
Vízét a Diana úti gépházból kapja, beépített szivattyú gépház kapacitása: 680 (m3/h).Ellennyomó medencéje a XII. kerület Tücsök utca 1-ben van, térfogata 750 m3, fenékszintje: 373,4 mBf.
Sashegyi nyomásövezet ( 17 )
A Sas-hegy észak-nyugati oldala és a Gellérthegy teteje tartozik hozzá.
A Krisztina gépházon keresztül kapja a nyomásövezet a vízét. Medencéje a Sas-hegyi medence
1200 m3 térfogatú, fenékszintje: 246,93 mBf.
Irhás árok alsó zóna
A Rupp-hegy nyugati és keleti oldalának hálózata tartozik a zónához. Az Irhás árki 1500 m3-es medence
mellé épített nyomásfokozóról működik, a 270,0 mBf. terepszintig tud nyomást biztosítani.
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Irhás árok felső zóna
A Rupp-hegy felső területét látja el 270,0-330,0 m közötti terepszintig. Szintén az Irhás –árki medence
nyomásfokozójáról működik.
Dayka Gábor nyomásövezet ( 19 )
A kerületből a Sasadi lejtő Gazdagréti alacsonyabban fekvő területe, Hosszúrét, Őrmező, a Budaörsi út
és a Kőérberki területek tartoznak ide.
Tápgépháza a Budaörsi úti gépház, beépített szivattyú kapacitás :3500 (m3/h). Medencéje a Dayka Gábor úti 10.000 m3 térfogatú medence, fenékszintje: 201,14 mBf. és a túlfolyószintje: 207,34 mBf.
Pesti alapövezet ( 20 )
A főváros legkiterjedtebb övezete, a XI. kerületből kb. 9 km2 területet lát el. A XI. kerületből a Villányi út
– Bartók Béla úttól délre eső, a vasút és Duna közötti területet foglalja magában a Hunyadi Mátyás út, ill.
XXII. kerület határáig, a lakótelepeket kivéve. Ellennyomó medencéi Budán a Gellérthegyi (Sánc utcai)
medencerendszer és a Kőbányai medencerendszer, közel azonos túlfolyószintekkel Budán 149,3 mBf,
Pesten 139,5 mBf. szinten.
Budafok alsó övezet ( 21 )
A kerületből a Péterhegy déli része és Kelenvölgy tartozik ide.
Tápgépháza a Budafoki gépház, beépített szivattyú kapacitás:5100 (m3/h), medencéje a Losonczi utcai
medence térfogata: 3000+ 500 m3, fenékszintje:163,33 mBf. túlfolyószintje:169,12 mBf.
Budafok felső nyomásövezet ( 22 )
A Vöröskúti út és térségét érinti a zóna.
Kelenföldi lakótelepi nyomásövezet ( 43 )
A kerület középmagas épületeinek a Nagykikinda utcai és a Hadak útjai gépház látja el vízzel. A beépített szivattyú kapacitás: 1820 (m3/h), 408 (m3/h), 2228 (m3/h).
Gazdagréti nyomásövezet ( 70 )
Hozzátartozik a Gazdagréti lakótelep a Budaörsi úthoz legközelebb eső épületek kivételével, továbbá
Sasad Ny-i fele a Háromszéki utcától északra. Medencéje a gazdagréti (Irhásárok) 1500 m3-es, fenékszintje: 244,33 mBf. és túlfolyószintje: 249,13 mBf.
Ellátottság:
A kerület ellátottság szempontjából három nagy területegységre bontható: a MÁV vasútvonaltól nyugatra, illetve keletre, a lágymányosi öböl, Duna menti területek és Albertfalva térsége.
Nyugati hegyvidéki terület:
A jelenlegi vízellátás a mai beépítésnek megfelelő. A fejlesztési területek ellátása azonban csak a vízhálózat jelentős bővítésével lehetséges.
A Budaörsi úti gépháztól DN 700-as vezeték tölti a 10.000 m3-es Dayka Gábor úti medencét, mely a
185,0 mBf.-i geodéziai szintig biztosítja a területen a nyomást.
A Gazdagréti lakótelep erről az egy hálózatról van ellátva, ennek meghibásodása esetén a lakótelep víz
nélkül maradhat. Ezért szükséges lenne egy újabb vezeték kiépítése a biztonságos vízellátás érdekében.
Madárhegy – Rupp-hegy beépítésénél szükséges teendők:
Madárhegynél megépült a Hosszúréti utcában egy NA 300-as gerincvezeték, mely biztosítja az összekötést a Madárhegy – Hosszúréti területet keresztező NA 500-as gerincvezetékkel.
Szükséges egy NA 200 mm-es vezeték kiépítése (70. Gazdagréti zóna) közterületen, a Fatörzs u. – Rózsabarack u. saroktól (meglévő NA 200 mm-es vezetéktől) a Madárhegy – Hosszúréti területet keresztező 19. zónás NA 500 mm-es gerincvezetékig, zónazár közbeiktatásával.
Szükséges egy NA 200 mm-es nyomóoldali gerincvezeték kiépítése is a 18. Irhásárok alsó zóna és a
36. Irhásárok felső zónában, az Irhás ároktól az ellátandó terület fogyasztási súlypontjáig.
Keleti terület :
A terület teljesen beépült, csak olyan jellegű fejlesztések várhatóak,amelyek alapközmű vonatkozásban
bővítés nem szükséges.
Duna menti területek :
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Vízellátása a régi ipari területek igényeinek megfelelően épült ki, funkció váltás várható itt, a jelenlegi
vízellátás távlatban is megfelel. Itt működött a Dél-budai Ipari Vízmű a Kelenföldi Hőerőmű területén. A
vízmű ma már nem üzemel.
Albertfalva városközpontban szükséges hálózat kiépítése.
Összefoglalva a kerület vízellátási problémái – Madárhegy – Rupphegy térségében vízhálózat bővítése
szükséges, mely a kerületi Önkormányzatnak, a Fővárosi Vízművek ZRt., és a jövőbeli beruházóknak
közösen, lehetőleg ütemezve kell kiépíteni. A Gazdagréti lakótelep erről egy hálózatról van ellátva, ennek meghibásodása esetén a lakótelep víz nélkül maradhat. Ezért szükséges lenne egy újabb vezeték
kiépítése a biztonságos vízellátás érdekében.
A főváros hálózatán a legnagyobb problémát a hálózatok öregedése jelenti, egyes területeken 70 évesnél is idősebb a hálózat, és ezek feltétlen rekonstrukciója szükséges. Számolni kell a kerületben a hálózatok fokozatos rekonstrukciójával.
Geotermikus energia, fürdőellátás
A kerületben jelentős fürdők, uszodák vannak szállodákhoz kapcsolva, vagy intézményekhez. (Gellért,
Park, Rubin szálló, Államigazgatási Főiskola, Kondorosi uszoda, BME). A Gellért Gyógyfürdőt ellátó Gellérthegyi forráscsoport a hegy lábánál helyezkedik el.
A Bp. Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő a Dél-budai keserűvíz telepek
(Ferencz József keserűvíz telep, Hunyadi János keserűvíz telep) üzemeltetője az ÉLPAK Élelmiszeripari
és Palackozás-technikai ZRt., mely a vízbázisról kitermelt vizet a Tiszajenői palackozás után gyógyszertárakban, mint gyógyvíz forgalmazza. A K.2.-es helyszínrajzon bemutatásra került a 2004.nov.29.-én
(BABÉR 2001 Bt. által) elkészített hidrogeológiai védőidom a felülvizsgálata a keserűvíz telepekre.
Szükséges a védőterület lehatárolásának elkészítése és engedélyeztetése. A gyógyvízkincs kihasználását lehetővé tevő területfejlesztési tervek elkészítése javasolt. Az Apenta- és a Hunyadi-telep mellett is
lehetőség volna a felhagyott akna kutakra és a meglévő termálvizes karszt kutakra alapozott sósvizes
kádfürdő létrehozására.
A Szent Imre Kórház területén található az ún. Tétényi forrás, melynek vizét gyógyászati, balneoterápiás
kezelésre, valamint ivóvízkúrára és palackozás céljaira is felhasználja majd a kórház.
Csatornázás, szennyvíztisztítás
Budapest csatornahálózatát egyesített rendszerrel kezdték kiépíteni. Az egyesített rendszerű hálózat
sajátosságainak megfelelően épültek ki a főgyűjtők és a szivattyútelepek egészen 1950-ig. A korábban
kiépített hálózat a későbbiekben nem volt képes az újonnan csatornázott területek fogadására, ezért a
csatornázatlan településrészeken az elválasztott rendszer kiépítése kezdődött meg.
A XI. kerületben elválasztott rendszerrel csatornázott Dobogó, Gazdagrét, Hosszúrét, Kamaraerdő,
Kőérberek, Kelenvölgy, Őrmező nagyobb része, Madárhegy, Örsöd, Péterhegy, Pösingmajor, Spanyolrét.
A XI. kerület területe a Kelenföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik. (K.3.)
A Kelenföldi szivattyútelep szennyvízgyűjtő területe 3 részvízgyűjtőre tagozódik:
- a Zsigmond téri szivattyútelepre gravitáló,
- a Kelenföldi szivattyútelepre gravitáló,
- az Albertfalvai szivattyútelepre gravitáló
területekre.
A Zsigmond téri szivattyútelepről a szennyvizek a tervezett Budai főgyűjtőn, az Albertfalvai szivattyútelepről pedig a megépült nyomócsövön keresztül jutnak a szennyvizek a Kelenföldi szivattyútelepre.
Kelenföldi szivattyútelep –Gellért tér között
A vízgyűjtőterület a Gellért–, Sas–, Széchenyi hegyektől délre a Hosszúréti patak vonaláig terjed. Magába foglalja a XI. kerület teljes egészét, valamint északon a I. – II. és XII. kerületnek egy részét is. Tágabb
értelemben a Kelenföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik a főváros budai oldalának a fenti
területről É-ra az Aranyhegyi patakig ( MÁV esztergomi vasútvonal) terjedő része is, amennyiben az
építendő budai dunaparti főgyűjtőn ezen területek szennyvizei is ide érkeznek.
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A XI.kerületben az elválasztó rendszerű terület csapadékvizeinek befogadója a Határ árok, vagy közvetlenül az Irhás –Sasadi árkon keresztül.
A Budaörsi úttól É-NY-ra eső területen az elmúlt években intenzív beépítés kezdődött, a Rupp-hegy –
Madárhegy területén azonban a szennyvízcsatornázás csak részben valósult meg. A szennyvízzel párhuzamosan a csapadékcsatorna hálózat csak részben épült ki, a beépítés során ez komoly gondokat
okozhat.
Az Irhás árok felső szakasza át lett kötve a Határ árokba, amelyen az alsó szakaszon lévő zártszelvények végett a Budaörsi útnál egy záportározó épült.
A Gazdagréti lakótelep csapadékvizeinek befogadója az Irhás árok alsó megmaradó szakasza. Az Irhás
árok Nagyszeben – Budaörsi út nyomvonalon köt be a Sasadi árokba a Beregszász útnál zártszelvénynyel.
A vízgyűjtő terület Budaörsi út és Duna közötti területe csaknem 100 %-ig csatornázott. A hálózat jó részének életkora 20 évnél fiatalabb a Kelenföldi, Fehérvári úti, Hengermalom úti, Csorbai úti stb. lakótelepek kapcsán épültek ki, vagy épültek át, ideértve a gyűjtők egy részét is. (Galváni, Andor, Hauszmann,
Bárfai, Tétényi, Bikszádi utcai stb.)
Albertfalvai szivattyútelep vízgyűjtő területe:
Az Albertfalvai szivattyútelep vízgyűjtő területének határvonalai: nyugati oldalon a 70. számú főközlekedési út (Balatoni út), keleten a Duna, északi részen pedig a Kondorosi út, valamint a Keserűvíz patak.
A vízgyűjtőterületen a csatornahálózat csaknem 100 % -ig kiépült, kivéve a Kamaraerdei területet, amely
csatornázása a Dél-budai projekt keretében valósul meg.
A csatornák életkora több mint húszéves. A Dunapart–Fehérvári út közötti ipartelepek felszámolásával
lakóparkok létesülnek, itt a hálózat érintett szakaszai átépülnek.
Természetes vízfolyások: a kerület határán húzódó Hosszúréti-patak, és a Keserűvíz patak.
A Kelenföldi szivattyútelep elválasztott rendszerrel csatornázott területeinek beépítése felgyorsult, a Madárhegy –Rupp-hegy térségében várható megnövekedett szennyvízmennyiség végett a Poprádi úti
szennyvízátemelő kapacitásának bővítése szükséges.
A legfontosabb kiépítendő létesítmények:
- a jelenleg épülő Duna-parti főgyűjtő teljes kiépítése, mely a Dunába torkolló csatornák
szennyvizeit fogja össze. (K.3.)
- Duna parti főgyűjtő kiépítése
- XI. ker. Brassó u. egyesített rendszerű tehermentesítő főgyűjtő
- Poprádi úti szennyvízátemelő bővítése
Az Élő-Duna Projekt (a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás) részeként jelenleg épül a Budai Dunaparti Főgyűjtőcsatorna építésének második, a budai alsó rakparton zajló szakasza.
A főgyűjtőcsatorna juttatja majd el a Budán keletkező szennyvíz java részét a 2010-re a Csepel-szigeten
megépülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre. A főgyűjtőcsatorna megépítésével 2009 második felétől megszűnik a jelenlegi, környezetterhelést jelentő állapot, hiszen a főváros budai oldalán keletkező szennyvízmennyiség nagy része most biológiai tisztítás nélkül, közvetlenül a Dunába ömlik. Ez a
jelentős beruházás Újbuda fejlődésében szerepet játszik.
A Kelenföldi szivattyútelepről a szennyvíz a kiépült Duna alatti átvezetéssel fog a tisztítótelepre érkezni,
ahol a végleges tisztítás megtörténik.
Felszíni vízrendezés
A két legjelentősebb vízfolyás található a kerületben, melyek a felszíni vizeket fogadják, a Határ árok és
a Hosszúréti patak, ezekhez kapcsolódnak az árokrendszerek.(K.3.)
Határárokhoz: Irhás árok, Őrmezei árok, Beregszászi árok, Sasadi árok, Oltvány árok, Nagyszebeni árok
Hosszúréti patakhoz: Spanyolréti árok I-es és II-es ág
Határ árok
A Határ – árok torkolata a Duna 1640+700 szelvénye.
A Budaörsi út fölött épült, a Határárok vízrendszeréhez tartozó záportározó nagy csapadékterheléseknél
mentesíti az áradástól az alsó szakaszt. A tározóhoz érkező 1 %-os gyakoriságú árhullám esetén a táro2009. MÁRCIUS
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zótéren 74.000 m3 víz van, amely állandóan nyitott 40 cm átmérőjű fenékürítőn át 1 % gyakoriság mellett
87 m3/sec vízhozam kerül elvezetésre.
Tekintettel arra, hogy a Határ-árok, mint a Sasadi árok befogadója jelenleg is túlterhelt, ezért az új beépítési területekről érkező vízmennyiséget késleltetés nélkül nem tudja fogadni.
Irhás árok
A Határ –árok fogadja az Irhás árkot, mely a Törökbálinti útnál kilép a kerületből, a Törökbálinti útnál
lévő, nem megfelelő kialakítású hordalékfogón keresztül érkezik a Határ –árokba. Az Irhás árok a Törökbálinti út alatt egy rövid szakaszon Ø 140-es zárt szelvényű a Határ árok-i becsatlakozásnál
Őrmezei árok
Az Őrmezei árok, a Határ –árok vízrendszerének baloldali vízfolyása.
Sasadi árok
A Sasadi –árok nem önálló vízfolyás, az Edvi Illés úti árok és a Beregszászi úti árok folytatása a Budaörsi út alatti szakaszán Ø 210-es zárt szelvény, torkolati szakasza a Határ –ároktól 461 m hosszúságban
nyílt burkolt árok.
Nagyszebeni úti árok
A Beregszászi árok a Törökbálinti útnál fogadja az Edvi Illés úti árok által szállított vizeket és vezeti le a
Budaörsi útnál zárt szelvénybe helyezett Sasadi árokba. Az árok kiépítése megfelelő kapacitással a Budaörsi út és a Nagyszalonta –köz között megépült. A Nagyszalonta –köz fölötti szakasz rendezetlen.
Hosszúréti-árok
A Hosszúréti -árok Duna torkolati szakasza a XI. és XXII. Kerület határa. A Hosszúréti –patak vízgyűjtőjéhez tartozik a Kamaraerdő és Kelenvölgy területe, a városhatáron kívül pedig a Budaörs és Törökbálint
közötti terület.
Spanyolréti I. ág
A legfőbb gondot a vízfolyás területén az okozza, hogy a patak meder nehezen megközelíthető.
Fővárosi árok, de a fenntartását megakadályozza a megközelíthetősége, csapadékos időszakban megnehezíti a telektulajdonosok életét, rendezése szükséges.
Spanyolréti II. ág
A torkolati szelvényéhez tartozó vízgyűjtőterület 30 ha , fővárosi kezelésű , hossza összesen :649 fm.
Mederállapotát tekintve a vízfolyás teljes hosszában megfelelőnek mondható.
Fenntartás, üzemeltetési szempontból nagy előnye, hogy a vízfolyás mellett út halad, így az út vízelvezetését is biztosítani tudja.
Budaörs intenzív beépítése, és a Madárhegy – Rupphegy térség beépítése olyan lefolyási változást
eredményez majd a vízgyűjtőterületen belül, hogy a tervezés során mindent el kell majd követni annak
érdekében, hogy a befogadók rendezése valamint a csapadékvíz hálózat kiépítésre kerüljön, valamint a
telek területén belül a csapadékvizek megfogása.
Árvízvédelem
A főváros területén az árvédelem feladatait a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal megbízásából
a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. látja el.
Az elsőrendű védvonalat a XI. kerület területén kiépített, következő árvízvédelmi művek alkotják:
- magas part
- töltés
- partfal
- vízfolyások vissza töltésezése
Másodrendű védvonal a Mezőkövesd utca fölött, vele közel párhuzamosan kiépített lokalizációs gát.
(K.3.)
A Fővárosban az árvíz elleni védekezés szervezése szempontjából szakaszmérnökségekre osztották a
várost, így a XI. kerületet érinti a II. Buda-közép és III. Buda-dél szakaszmérnökség.
Energia közműhálózatok
A XI. kerület a vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával, földgázzal és a többszintes lakótelepeken távhőenergiával ellátott. Földgázt közvetlen fűtésre, illetve közvetve a távhővel való
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ellátás primer energia hordozójaként hasznosítják. A három vezetékes energiahordozó használata a
területen belül kisebb légszennyezéssel való energiaellátást biztosít.
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai célú
energiaigények kielégítésére javasolható.
A megújuló energiaforrások használatára is sor kerülhet a jövőben.
Gázellátás
Nagynyomású hálózat:
2003-ban jelentős hálózatfejlesztésre került sor, a MOL Rt. a Tétényi fennsíkon a Balatoni út és Dózsa
György út találkozásánál létesített egy gázátadó állomást. Az átadó állomás megépítésével megszűnt az
I. számú körvezeték Duna alatti átvezetése, a Budafok, a Kereszthegy és a Budaörs gázátadó állomások között. A körvezeték Budafok – Kereszthegy közötti DN 250 mm-es szakaszát a Fővárosi Gázművek
beépítette nagyközép nyomású hálózatába. A MOL Rt. a volt Adonyi DN 400 mm-es vezetékét Tétényi
fennsík és Kereszthegy között, valamint az I. számú körvezeték DN 250 mm méretű Kereszthegy – Budaörs közötti szakaszát 8 bar nyomáson üzemelteti a Budaörsi gázigények biztosítására. A gázátadó
állomásból még egy nagyközép nyomású gázvezeték került kiépítésre a Tétényi fennsíkon keresztül
Törökbálint irányába a TIGÁZ Rt. üzemelésében.
Ezek a jelentős hálózat fejlesztések a kerületben lecsökkentették a biztonsági övezetet. Az Adony – Tétényi fennsík között lévő DN 400 mm méretű vezetéknek 23-23 méter, a Százhalombatta – Budafoki út
54. közötti vezetéknek 9-9 méter a védőtávolsága.
A kerületben a Kitérő út és Házgyári utca térségében keresztezi a Dunát egy nagynyomású szénhidrogén vezeték DN 200 mm-es méretben, mely a Százhalombattai Dunai Kőolajfinomító és a Csepeli MOL
bázistelep között üzemel. A vezeték biztonsági övezete 5-5 méter.(K.4.)
Biztonsági övezet: a bányászati létesítmény ( gáz, kőolaj, termékszállító vezeték és tartozékai ) és környezete védelme érdekében kijelölt övezet.
Terjedelmét továbbá a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmat és korlátozásokat a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. Törvény, valamint a végrehajtáshoz hozott 79/2005 (X.11.) GKM rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed valamennyi gáz, kőolajüzemi létesítményre, továbbá az ilyen létesítmény által érintett ingatlan tulajdonosára, beruházójára, építtetőjére és üzembentartójára.
Nagyközép nyomású hálózat:
A kerületben a táppontokból kiinduló nagyközép nyomású hálózat DN 400, illetve DN 300 mm méretű
gerincvezetékek Albertfalva városközpont területén, a Hunyadi János úton, a Budafoki úton, az Irinyi
utcában, a Műegyetem rakparton, a Hengermalom úton, az Etele úton, a Borszéki utcában, a Neszmélyi
úton, a Budaörsi úton, a Beregszászi úton, az Ugron Gábor utcában, az Előpatak utcában és a Dayka
Gábor utcában épültek ki. Erről a hálózatról ágaznak le vezetékek a kerületben lévő közép és kisnyomású hálózatot tápláló nyomásszabályozókhoz, illetve az ipari szabályozók ellátására.
A leghosszabb vezeték a Budaörsi úti DN 400 mm méretű vezetékről ágazik le a Kőérberki útnál, amely
a Repülőtér és a Kamaraerdő környékének biztosítja a gázenergiát. A nagyközép nyomású vezetékek
biztonsági övezete 5-5 méter.
Középnyomásút hálózat:
A budai középnyomású hálózat legjelentősebb táppontja a Budafoki út 54–ben lévő nyomásszabályozó
állomás.
Kisnyomású hálózat:
A kerületben két feszültségszintű kisnyomású hálózat üzemel. A belső területeken 30 mbar kisnyomású
hálózat üzemel, a külső területeken, illetve az Info-Park területén 50 mbar növelt kisnyomású hálózat
létesült.
Távhőellátás
A kerületben működik Budapest legrégibb energia átalakító létesítménye a Kelenföldi Erőmű. Az erőműbe beépített hőteljesítmény: 466,8 MW. Az erőmű ellátásához tartozik az I. kerületben lévő Budai Vár és
térsége, a Déli pályaudvar, a VIII. kerületi a Józsefvárosi lakótelep, a IX. kerületi Mihalkovics utcai lakótelep és a XXII. Kerületi Leányka utcai lakótelep. A kerületben a távhőellátás a Bartók Béla út - Villányi út

2009. MÁRCIUS

63

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

64

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

65

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

66

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

67

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

68

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

2009. MÁRCIUS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

69

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

- Budapest–Pusztaszabolcs MÁV vasútvonal – Mezőkövesd utca – Fehérvári út – Galváni út és a
Dunapart közötti területen, az Őrmezői és a Gazdagréti lakótelepeken található.
A rendszerváltás után a gazdasági szféra átalakulása után az ipari termelés jelentősen visszaesett,
amelynek következtében a gőzigények is lecsökkentek, ezért a gőzhálózat megszüntetésre került. 1990es években kezdték el a fővárosban a hőbázisok rekonstrukcióját, amelynek során a Kelenföldi Erőműben gázturbina épült ki.
A gázturbina tüzelőanyaga nagynyomású gáz, amelynek vezetékét Százhalombattáról építették ki. Ez a
gázvezeték és a nyomásszabályozó állomás az erőműn kívül a budai oldal közép- és nagyközép nyomású hálózatainak a táppontja lett. A volt ipari területeken a gőzhálózatból forróvízre történő átállítás
után is több helyen a magas-vezetésű távfűtési rendszer még üzemel. (K.5.)
Villamos energia ellátás
Nagyfeszültségű hálózatok
A kerületben 220 kV-os és 120 kV-os nagyfeszültségű hálózat üzemel. 220 kV-os hálózat létesült Százhalombatta és a Mezőkövesd utca mellett lévő Albertfalva 220/120/10 kV-os alállomás között.
A 120 kV-os hálózat a kerületben távvezetékként és kábelként is üzemel. A 120 kV-os kábelek a főváros
belső területeiben lévő alállomásokat látják el villamos-energiával. (K.6.)
Az Albertfalva 220/120/10 kV-os alállomás a beérkezett villamos-energiát szétosztja a főváros ellátására
létesült 120/10 kV-os alállomások részére. A kerületben ezen az állomáson kívül még két 120 kV-os
alállomás található, az egyik a Hauszmann Alajos utcában lévő kelenföldi, a másik a Baranyai utca 2ben lévő lágymányosi 120/10 kV-os állomás.
A Kelenföldi Erőmű korábban 10 kV-os villamos energiát juttatott a villamos energia hálózatra, azonban
a gázturbina már 120 kV-on termel. Ez a villamos energia a kiépült 120 kV-on kábeleken, illetve
alállomásokon keresztül kerül elszállításra.
A Százhalombatta – Albertfalva között létesült 120 kV-os távvezetékről leágazáson keresztül kap villamos energiát a Diósd 120 /20 kV-os alállomás, amelyről a kerület külterületeinek az ellátása történik 20
kV-os feszültségszinten.
A kerületben még működik 30 kV-os hálózat, az erőmű üzem ellátását a VIII. kerületben a Vajda Péter
utca melletti Népliget alállomásból kapja. A Népliget alállomásból a 8 darab 30 kV-os kábel az Összekötő vasúti hídtól délre Duna alatti alépítménybe érkezik a kerületbe és a Dombóvári útról részben a Vízpart utcában, részben a Budafoki úton érkezik a Kelenföldi Erőműhöz.
A Kelenföldi Erőműből a budai oldalon két rendszer indul el, 6 darab kábel a Lágymányosi alállomásba,
két darab pedig a Kaszásdülő alállomásba köt be. A Lágymányos és a Kaszásdülő állomások között két
darab 30 kV-os kábel.
Középfeszültségű hálózatok
A kerületben a középfeszültségű elosztás két feszültségszinten történik:
Rupphegyen és a Spanyolréten valamint a Kőérberki út és a Balatoni út térségében 20 kV-os hálózat
üzemel, a hálózat táppontja a Diósdi 120/20 kV-os alállomás.
A kerület többi területén 10 kV-os hálózat üzemel, mely hálózat táppontjai az Albertfalva 220/120/10 kVos, a Kelenföldi és a Lágymányosi 120/10 kV-os alállomások.
Az alállomásokból induló 10 kV-os kábelek látják el a transzformátorokat. A transzformátorokból kiinduló
kisfeszültségű és közvilágítási hálózat az intenzíven beépült területen, a lakótelepeken és a főközlekedési utak mentén kábel, a családiházas, illetve üdülő területeken pedig légvezeték.
2.4.6. Városüzemeltetés
2.4.6.1. Zöldfelületek fenntartása
A kerület jelentős hangsúlyt fektet a gondozott parkok kialakítására és fenntartására, így az 1 874 000
m2 zöldterülettel a kerületek rangsorában a 4. helyet foglalja el.
Mindezek ellátása során tekintettel kell lenni a Fővárosi – Kerületi önkormányzat közötti tulajdonosi –
kezelői feladatok megosztására.
A kerületben fekvő alábbi közterületeken önkormányzatunk nem rendelkezik fenntartási kötelezettséggel:
• Etele tér
• Feneketlen tavi park
2009. MÁRCIUS
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Függetlenségi park
Gellérthegy
Károli Gáspár tér
Kosztolányi Dezső tér
Móricz Zsigmond körtér
Szent Gellért tér

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott mintegy 244 000 m2 területtel szemben a kerület tulajdonában
álló 1 550 000 m2 zöldterületet önkormányzatunk tartja fenn.
Ezen területek takarítását az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újbuda Prizma XI. Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság látja el szerződés szerinti ütemezésben.
A takarítás mellett a parkfenntartás (kaszálás, cserjemetszés, egynyári növénykiültetés, stb.) kisebb részét ugyanaz a Kht. látja el, 2008-ban összességben 171 millió forintért.
A nagyobb, összefüggő, illetve kiemelt figyelmet igénylő területek fenntartását közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozóval végeztetjük el. Ilyenek jelenleg a Pannon Park Forest Kft. (54,2 millió Ft), Főkert
Zrt. (36,5 millió Ft), Boróka Kft. (7,2 millió Ft) és az Örökzöld Kft. (15 millió Ft).
A fennmaradó 80 000 m2 zöldterületet a lakóházak előtt húzódó zöld sávok teszik ki, melyek rendben
tartásáról törvényi kötelezettség alapján az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk.
Kerületünkben 65 játszótér található, melyek kivétel nélkül megfelelnek az Európai Unió követelményein
alapuló MSZ EN 1176-7:1999 szabványnak.
A játszószerek védelme érdekében a játszóterek majdnem fele be lett kerítve, melyek nyitásáról – zárásáról, illetve ellenőrzéséről az Újbuda 11 Kht. szerződés szerint évi 59 millió forintért gondoskodik. 8
játszótér esetében a közelben lakó magánszemélyek látják el ezen feladatokat.
A fasorok fenntartását ettől elkülönítve kezeljük. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak mellett húzódó fasori sávokat leszámítva önkormányzatunk kötelessége a fasorok fenntartása. A korosabb
fák gallyazását, esetleges kivágását szerződés alapján a Garden Kft. végzi 2008-ban 20 millió forint öszszegért, mely hozzávetőlegesen 5000 fa ápolására elegendő.
Kerületünkben több nagyberuházás zajlik, melyek során szükség van a meglévő fák kivágására. Az ezt
engedélyező határozat előírja a fák közterületi pótlásának kötelezettségét, melynek során évente több
száz fiatal fa kerül kiültetésre a parkokba, illetve a közutak mellett. Az elmúlt 2 évben kiírt kötelezettség
alapján 2009-ig 26 millió forint értékben történik fapótlás.
Ezek eredési garanciájának letelte után az önkormányzat feladata a fenntartásról való gondoskodás.
2.4.6.2. Közutak fenntartása
A közutak tekintetében jobban elkülönülnek a tulajdonosi – kezelői hatáskörök.
A kerületben található, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak a következők:
• Andor utca
• Hegyalja út
• Balatoni út
• Hunyadi János út
• Bartók Béla út (Szent Gellért tér – Kosz• Irinyi József út
tolányi Dezső tér)
• Karolina út
• Bocskai út
• Kosztolányi Dezső tér
• Budafoki út
• Móricz Zsigmond körtér
• Budai alsó rakpart
• Műegyetem rakpart
• Budaörsi út
• Nagyszőlős utca
• Dombóvári út
• Október huszonharmadika utca
• Egér út
• Szent Gellért rakpart
• Etele tér
• Szerémi út
• Fehérvári út
• Villányi út
• Galvani út
Ezen kiépített burkolatú utak 48 km-t, cca. 595 000 m2-t tesznek ki.
Ezek mellett külön kategóriát képeznek a kerületi önkormányzat tulajdonában álló, de a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett utak. Ide tartoznak a BKV Zrt. által közlekedés céljára használt utak, így
például:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajnácskő utca
Alabástrom utca
Bartók Béla út
Bazsalikom utca
Bercsényi utca
Borszéki utca
Budafoki út
Duránci utca
Építész utca
Érdi út
Etele út
Fadrusz utca
Farkasréti tér
Gazdagréti út
Gépész utca
Hadak útja
Hamzsabégi út
Hegyalja út
Hengermalom út
Hunyadi Mátyás út
Kamaraerdei út
Karolina út

Kecskeméti József utca
Kelenhegyi út
Kelenhegyi út
Kőérberki út
Lapu utca
Menyecske utca
Neszmélyi út
Péterhegyi út
Péterhegyi út
Repülőtéri út
Rétköz utca
Sáfrány utca
Sasadi út
Somlói út
Somlói út
Szüret utca
Tétényi út
Thán Károly utca
Torma utca
Törökbálinti út
Ulászló utca
Vásárhelyi Pál utca

A fenti területekkel együttesen az önkormányzat tulajdonában 239 km, cca. 1 545 000 m2 kiépített utat
tartunk nyilván.
Ezek karbantartási feladataira minden évben anyagi lehetőségekhez mérten igyekszünk nagy figyelmet
fordítani. 2008-ban 187 millió forintot szánunk az utak karbantartására.
A karbantartást szerződés alapján az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő ÚT XI. Kft. végzi.
Évről-évre igyekszünk a rossz állapotban lévő közutak közül néhányat felújítani, illetve a több mint 30 km
földúthálózat nagyságát csökkenteni.
2.4.6.3. Egyéb városüzemeltetési tevékenységek
A burkolt közutak takarítását - mint a főváros minden kerületében, így a XI. kerületben is tulajdonviszonytól függetlenül - a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. végzi.
Évente kétszer nagytakarítási akció keretében gondoskodnak valamennyi közút takarításáról, mosásáról. Ezen feladatokat a Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján, általuk előírt ütemezésben végzik.
Ezzel egyszerre tartja önkormányzatunk az Újbuda Prizma XI. Kht. közreműködésével a járdák, parkolók
és zöldterületek megtisztítását 12,5 millió forint értékben.
A jó együttműködés elengedhetetlen feltétele a hatékony munkavégzésnek.
A hulladék elszállítására vonatkozóan is a Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötelező szerződnie lakosságnak, akik az általános hulladék elszállítása mellett gondoskodnak a kerületben elhelyezett 30 db szelektív hulladékgyűjtő sziget rendszeres ürítéséről is.
Ezek mellett a kerületben működik hulladékgyűjtő udvar, ahol lehetőség nyílik a veszélyes hulladék (elhasználódott háztartási gép, elektronikai hulladék, fénycsövek és világítótestek, szárazelem, használt
sütőzsiradék, fáradt olaj és göngyölege, használt akkumulátor) díjmentes leadására.
A téli síkosság mentesítést az FKF Zrt. végzi a közutakon, az ingatlanokhoz járdák esetében a főváros
köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. Rendelet szerint az ingatlan tulajdonosok felelnek az
előttük húzódó járdák takarításáért. Ahol nincs közvetlenül ingatlan a járda mellett, valamint a kerékpárutak esetében önkormányzatunk végezteti el a síkosság mentesítést.
Közvilágítási feladatokat Budapest teljes területén a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. látja el. A cég
nemcsak a meglévő hálózatot üzemelteti, hanem az önkormányzat által fizetett 10 millió forint értékében
közvilágítás létesítését és bővítését is elvégzik.
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Az elmúlt években már gyakorlattá vált, hogy a kerület központjára, a Bartók Béla út Szent Gellért tér Kosztolányi Dezső tér közötti szakaszára a karácsonyi időszakban szintén a Dísz- és Közvilágítási Kftvel 20 millió forintért díszkivilágítást helyeztetünk ki.
Szúnyogirtásra - a Duna közelsége miatt - minden évben igény jelentkezik. Ezen feladatot törvényi kötelezettségként a főváros területén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat látja el, mi csak
továbbítani tudjuk a lakossági panaszokat.
Temető a kerületben nem található, ill. templomhoz kapcsolódóan urnás temetés folyik. A templomokhoz tartozó kripták az egyházak tulajdonában vannak, önkormányzati városüzemeltetési feladatot nem
jelentenek. A temetkezési feladatokat a Fővárosi Temetkezési Intézet látja el.
A fent részletezett tevékenységek a kerület egészére vonatkoznak. Városrészenként csak kis mértékben
vannak eltérő feladatok, mely a terep- és demográfiai viszonyokból adódnak. Így például a Kelenföldi,
Lágymányosi városrészekben nem szükséges földutak kiépítésére pénzeszközt félretenni, ezzel szemben a Spanyolrét, Rupphegy, Pösingermajor, Kamaraerdő, Péterhegy városrészek még fejlesztésre váró
területek.
A zöldterületek fenntartásánál is jellemző, hogy a kertvárosias részeken (Sasad, Kelenvölgy, Gellérthegy) a lakók feladata a fővárosi köztisztasági rendelet szerint a környék rendbetétele, a lakótelepeknél
(Gazdagrét, Albertfalva, Kelenföld, Őrmező) az előkerteket a lakók, a szalagházak között húzódó zöld
felületet az önkormányzat tartatja fenn vállalkozókkal a korábban bemutatott bontásban.
Mind a tulajdoni szempontból fennálló különbség, mind a lakossági igényekben jelentkező különbségek
következtében az egész kerületre egységesen vonatkozó általános szabályok nehezen fogalmazhatók
meg. Megállapítható azonban, hogy alapvetően jól működik a kerület Fővárosi Önkormányzattal való
munkamegosztása és a feladatok ellátása megoldott.
2.4.7. Közigazgatás
A XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el a közigazgatási feladatokat. A
Hivatal – magas minőségi színvonalú - épületei egymással szomszédos elhelyezkedésben a Bocskai út
– Zsombolyai út sarkon találhatók. Az ügyfélfogadással foglalkozó iroda a Bocskai úti épület könnyen
elérhető földszintjén került elhelyezésre, kialakítása rendkívül korszerű és ügyfélbarát: sok munkahelyes,
az ügyintézés intimitását biztosító módon tagolt, ügyfélhívóval felszerelt, akadálymentesített, sőt a várakozók számára még gyermekjátszó sarok és italautomata is rendelkezésre áll.
A hivatali szervezet négy igazgatóságra tagolódik:
• Hatósági Igazgatóság
• Humánszolgálati Igazgatóság
• Városüzemeltetési Igazgatóság és
• Pénzügyi Igazgatóság.
Az önkormányzat képviselő testülete 38 tagú. A kilenc önkormányzati bizottság az alábbi megoszlás
szerint dolgozik:
• Egészségügyi Bizottság
• Jogi Bizottság
• Kulturális Bizottság
• Oktatási és Informatikai Bizottság
• Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
• Szociális, Lakás és Sport Bizottság
• Vagyongazdálkodási Bizottság
• Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizott6ság
• Városgazdálkodási Bizottság.
12 kisebbségi önkormányzat működik a kerületben az alábbi nemzetiségek képviseletében:
• Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat
• Görög Kisebbségi Önkormányzat
• Horvát Kisebbségi Önkormányzat
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Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Román Kisebbségi Önkormányzat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Szerb Kisebbségi Önkormányzat
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat.

A kerületnek hét országgyűlési képviselője van a Parlamentben.
2.4.8. Kereskedelmi ellátottság

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000-2006

Kiskereskedelmi és
szolgáltató üzletek
41
db
%
42
1 506
100,0
1 553
103,1
1 586
105,3
1 654
109,8
1 722
114,3
1 759
116,8
1 819
120,8
+ 313

+ 20,8

Ebből Élelmiszerüzletek és áruházak
db
%
297
100,0
309
104,0
316
106,4
325
109,4
324
109,4
308
103,7
325
109,4
+ 28

+ 9,4

Iparcikk üzletek és
áruházak
db
%
50
100,0
66
132,0
75
150,0
80
160,0
79
160,0
80
160,0
80
160,0
változás
+ 30
+ 60,0

Egyéni vállalkozás által
üzemeltetett boltok
db
%
436
100,0
416
95,4
402
92,2
379
86,9
355
81,4
336
77,1
309
70,9
- 127

- 29,1

Vendéglátóhelyek
db
499
548
592
622
649
640
644

%
100,0
109,8
118,6
124,6
130,1
128,3
129,0

+145

+ 29,0

A kiskereskedelmi üzletek száma folyamatosan gyarapszik, az utóbbi öt évben összesen 20 %-kal. Ezen
belül kisebb mértékű volt az élelmiszer üzletek számának emelkedése (9,4%), gyorsabb az iparcikkboltok hálózatának fejlődése (60,0%). A kerület kereskedelmi ellátottságának vizsgálatánál nem szabad
szem elől téveszteni azt sem, hogy Újbuda mint a főváros DNy-i kapuja közvetlenül szomszédos Budaörssel, a legtöbb bevásárló központot befogadó településsel. Ez elsősorban – az egyébként ellátatlan –
hegyvidéki lakóterületekhez esik közel és segít be a hiányok pótlásába.
Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett boltok száma azonban jelentősen csökkent az ezredforduló
óta (a 2000 évi érték 70 %-ára), ma az üzletek 17,0 %-át üzemelteti egyéni vállalkozás, míg az ezredfordulón ez az arány még 28,9 % volt. Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett kereskedelmi egységek
csökkenésének összetevőit a statisztika azonban nem tartalmazza, így nem tudni, hogy a csökkenés
oka a bezárás-e, vagy éppen ellentétesen a megerősödés/növekedés, azaz az egyéni vállalkozások
társas vállalkozássá fejlődése.
A vendéglátó helyek száma is jelentősen emelkedett az ezredforduló óta: 500-ról 650-re, mintegy 30 %kal. A vendéglők 13,7 %-át tartja fenn egyéni vállalkozás.
Az üzletek és vendéglátóhelyek száma azonban sem az ellátás minőségi színvonalát, sem a ténylegesen rendelkezésre álló mennyiségi ellátottságot (üzlet elárusító tér m2) nem tükrözi, sőt a szolgáltatások
egyéb - minőséget jellemző (pl. nyitvatartás) – paramétereket sem, pedig azonos alapterületen is magasabb szintű ellátás biztosítható hosszabb nyitvatartással, minőségibb vagy szélesebb körű választékkal,
stb. Feltételezhető, hogy a fejlődés nemcsak mennyiségi volt, hiszen a piac értékítélete az üzletek létét
befolyásolja, így a kereslet fenntartásához elengedhetetlen a mennyiségi fejlesztéseken túl a minőség
emelése is. A kerületi lakosság fizetőképessége és magas iskolázottsági szintje következtében megjelenő magas igényszint kielégítése következtében is „kényszer” a kereskedelmi színvonal emelése.
2.5. A FEJLESZTÉSEKNÉL FIGYELEMBE VEHETŐ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANVAGYON
Az önkormányzati nyilvántartásban forgalomképes ingatlanaként szereplő kerületi ingatlanok térképe azt
mutatja, hogy egyes városrészekben szinte nincs kerületi tulajdon, máshol pedig jelentős területi koncentráció tapasztalható. A több kerületi ingatlantulajdon elsősorban a kerület pereme felé található, a
belső kerületrészekben csak elszórtan, egy-egy elszigetelt tulajdon fordul elő. Ezek üzleti értéke jelentős

41
42

A 2000. évi százalékában
A legmagasabb érték zöld, a legalacsonyabb narancs színnel kiemelve
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lehet, de nagy kisugárzással bíró fejlesztő hatásuk inkább a nagyobb, egy területet jelentősen befolyásoló tömörödéseknek lehet.

Forgalomképes önkormányzati ingatlantulajdonok (pirossal jelzett területek) térbeli elhelyezkedése

Az ingatlanvagyon egy része piaci értékesítésre kerülhet és - magánbefektetők által finanszírozott - fejlesztési területté válhat (az ingatlantérképen kékkel keretezett területek). Míg a piaci szempontból jelentős ingatlanvagyon kékkel, a közösségi szempontból fontosak zölddel keretezve kerültek kiemelésre. Ez utóbbiak azok a kerületi tulajdonok, amelyeket távlati közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi célból tartalékolni szükséges a közjó érdekében. A feketével keretezett önkormányzati telkek Kamaraerdő kertes mezőgazdasági területének jelentős részét alkotják, melyeknek akkor lesz szerepük, ha
– később, hosszú vagy nagy távon – esetleg e területek lakóterületté átfejlődése megindulhat. A fejlesztések szempontjából fontos – kulcspozícióban levő – területeken javasolt lenne kerületi tulajdonszerzés,
hogy a közösségi érdekek érvényesíthetőségének lehetősége hosszabb távra is megmaradjon.
A tulajdoni térképen a sárga jelölés mutatja azt, hogy hol lenne fontos az önkormányzati érdekek
távlati érvényesítése érdekében tulajdont szerezni azért, hogy a kerület a további kulcsfontosságú
fejlesztéseket ezáltal is befolyásolni tudja. Ezek közül is kiemelendő az M7-virágpiac környéke, amely a
Ny-i városkaput és a leendő metró végállomást, az agglomerációs forgalom tömegközlekedési átszállási
lehetőségét, valamint a hozzá kapcsolódó kereskedelmi és P+R területeket, a déli oldalon az esetleges
idegenforgalmi, szállodafejlesztési területeket foglalja magában.
A dunaparti területek az összefüggő zöldterületi rendszer kialakítása és a rekreációs fejlesztések érdekében kerültek jelölésre.
A sárgával jelzett területek az egész főváros szempontjából, de kiemelten a kerület számára fontos fejlesztési lehetőségeket rejtenek magukban.
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3. AZ EGYES VÁROSRÉSZEKRE VONATKOZÓ,
TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ HELYZETÉRTÉKELÉS
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3.1 VÁROSSZERKEZET, A TERÜLETFELHASZNÁLÁS SZERKEZETE, A KERÜLET TERÜLETI
EGYSÉGEI
3.1.1. A kerület városszerkezetének jellemzői, problémái
A kerület szerkezetét meghatározza a városkapu szerepkör, az országos főutak érkezése és kerületek
áthaladása. Ez egyben Újbuda legsúlyosabb városszerkezeti problémáinak is forrása:
• A beérkező autópálya bevezető szakaszok és vasúti nyomvonalak „átjárhatatlan” vonalakat képeznek és a kerületet egymástól elvágott részekre tagolják, mely elszakított részek kapcsolatának javítása a kerület egészségesebb működése szempontjából fontos feladat
• A kerületen áthaladó forgalmi terhelés kiemelkedően magas, környezeti problémákat okoz és a
kerület hálózatát terheli, ezért kívánatos lenne a kerületi úthálózat szerkezetét úgy alakítani,
hogy az átmenőforgalom minél zökkenőmentesebben (gyorsabban) és a kerület belső forgalmától lehetőleg mindjobban elválasztva levezethető legyen, ill. a kerületbe beérkező agglomerációs
forgalom csökkenthető, a városhatárnál „blokkolható” legyen
• A történetileg kialakult területfelhasználás a lakóterületek és m unkahelyi (volt ipar) területek
szétválasztását tükrözi, ez jellemzően a Fehérvári út – Duna közötti sávban zajló jelentős funkcióváltási-rehabilitációs folyamatok ellenére is megmarad, bár kissé enyhül a szétválasztás
• A kerület nagyon sok beépítetlen – későbbi fejlesztések szükségessége esetén – tartalék területtel rendelkezik. Ezek közül egyes térségek már ma fejlesztési pozícióba kerültek ill. a fővárosi
infrastruktúra fejlesztések révén fejlesztési potenciáljuk emelkedni fog. Mérlegelni szükséges,
hogy hosszú távon mely területek területfelhasználási átsorolása indokolt.
• A kerületi zöldfelületek nem alkotnak összefüggő rendszert, ennek megteremtése cél
• A be nem építhető (védő)területek zöldterületi és szabadidős/sport funkciókra hasznosíthatósága mérlegelést igényel

A kerületi területfelhasználás szerkezete a szabályozási terv övezeti lapja alapján
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Budapest tervezett közúti hálózata és a XI. kerületre kinagyított részlete
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Ezért a városszerkezet távlati alakításánál, a jelenlegi problémák megoldása során törekedni szükséges:
• A beérkező forgalom kerületi forgalomtól szétválasztására, az agglomerációs forgalmi terhelések
csökkentésére: az autópályán érkező közúti terhelés mielőbbi levezetésére, újabb közúti kapacitások kiépítésére, a Lágymányosi híd-Budaörsi út közvetlen kapcsolatának megteremtésére,
Pesttel kapcsolatot teremtő további hidak és a rávezető útvonalak (Egér út – Andor utca –
Galváni út – Galváni híd, Egér út – Rózsavölgyi út (alagútban) – Albertfalvi híd) területének biztosítására/előkészítésére - még akkor is, ha ezek megépítése nem kerületi feladat. Ezáltal a kerületi környezetminőség javulására „automatikusan” számítani lehet.
• A tömegközlekedési rendszer fejlesztése keretében a metró városhatárig (virágpiacig) kivitelére,
az agglomerációs forgalom tömegközlekedésre „átszállítása” és a hegyoldal jobb tömegközlekedési kapcsolatainak megteremtése érdekében.
• A kerületi széttagoltság csökkentésére, az elvágó nyomvonalak átjárhatóságának biztosítására
újabb közúti és gyalogos-kerékpáros összeköttetések megépítésével
• A területi adottságok/értékek szerinti területfelhasználás irányában való elmozdulásra, a
Dunapart ill. beépítésre nem javasolható területek (Örsöd és Kamaraerdő nagy kiterjedésű részei) zöldterületi és szabadidős hasznosítására, a közhasználat lehetőségének minél nagyobb
területre kiterjesztésére, a fejlesztésre alkalmas területek hasznosítására
• A természeti- és erdőterületek megőrzésére, az összefüggő zöldterületi rendszer kialakítására.
3.1.2. A kerület területi körzetekre tagozódása
A kerület – történeti kialakulása ill. szerkezeti-fizikai adottságai alapján tizennégy kerületrészre tagolható. Ezek:
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Az egyes kerületrészek legfontosabb alapadatai (2001 népszámlálás)
Terület
ha
166,9
114,3
94,2
708,7
255,9
125,8
416,2
42,5
268,4
132,0
34,5
46,6
320,1
463,5

%
5,23
3,58
2,95
22,22
8,02
4,95
13,05
1,33
8,41
4,13
1,10
1,46
10,04
14,53

db
12 943
2 665
6 802
24 017
5 236
1 405
8 062
5 020
60043
2 969
7544
236
14
13945

Lakás
a kerületi
%-ában
18,44
3,80
9,69
34,22
7,5
2,0
11,49
7,15
0,85
4,23
0,11
0,34
0,00
0,02

3 189,6

100,0

70 183

100,0

Városrész
Lágymányos
Gellérthegy
Szentimreváros
Kelenföld
Albertfalva
Kelenvölgy
Sasad-Sashegy
Gazdagrét
Rupp/Madárhegy
Őrmező
Dobogó
Péterhegy
Örsöd
KőérberekKamaraerdő
Kerület összesen

sűrűség
db/ha
77,55
23,32
72,21
33,89
20,46
11,17
19,37
118,12
2,24
22,49
2,17
5,06
0,04
0,30

fő
23 852
5 471
11 706
47 948
11 847
3 444
18 944
11 614
1 639
6 358
176
732
34
676

22,00

144 441

Lakónépesség
a népesség laksűrűség
%-ában
fő/lakás
16,5
1,84
3,79
2,05
8,10
1,72
33,20
2,00
8,2
2,26
2,4
2,45
13,12
2,35
8,04
2,31
1,13
2,73
4,40
2,14
0,12
2,35
0,51
3,10
0,02
2,43
0,47
4,86
100,0

2,06

A városrészek területi kiterjedése, népességszáma és lakásszáma, de fizikai-domborzati-természeti
adottságai is rendkívül eltérőek, mint ahogy városszerkezeti kapcsolataik, területfelhasználásuk, beépítési intenzitásuk, karakterük is nagyon különböző.
Az M1-M7 közös bevezető szakaszától ÉNy-ra levő kerületrész Sasad, Sas-hegy, Gazdagrét, Rupphegy, Madárhegy) a Budai hegység része, a meredek hegyoldalakon folyamatosan terjedő, jellemzően
kertvárosias beépítéssel. E területen a kereskedelmi és intézményellátás kevésbé sűrű, tömegközlekedése sem hiánytalanul megoldott, mégis környezeti adottságai, zöldbe ágyazott beépítése következtében keresett (presztízs) lakóterület.
Az autópálya-Budaörsi út vonalától DK-re levő kerületrész É-D-i irányban tagolódik, több területi egységre bontható:
• általánosan jellemző minőségi, „klasszikus” városias beépítés és intenzitás jellemző a belső kerületrészeken, Lágymányos és Szentimreváros nagy részén, sűrű intézményhálózattal és a városias élet lehetőségével, főleg a dunaparti sávban a szellemi munkahelyek koncentrációjával.
• a Gellérthegy Budapest egyik legkiemelkedőbb minőségű és legmagasabb presztízsű, villás beépítésű lakóterülete, amely a kertvárosias beépítés és Belvároshoz közeli elhelyezkedés előnyeit
egyesíti.
• A Hamzsabégi út vonalától D-re városias, kertvárosias és lakótelepi beépítések keverednek
egymással, esetenként gazdasági területfelhasználásokkal. Kelenföld és Albertfalva szerkezetében, intenzitásában, területfelhasználásában és karakterében is mozaikos, bár a rendszerváltás
után a Fehérvári út – Duna közötti területen megindult barnamezős rehabilitáció jó alkalmat
ad(hatna) területi konfliktusok és városképi törések megoldására-javítására. Bár az ipar jelentősége csökkent és a munkahelyi területek átalakulóban vannak, a terület foglalkoztatási szerepköre továbbra is erős.
• A kerület D-i határa mentén (Kelenvölgy, Péterhegy, Kőérberek) kertvárosias, többnyire - régi és
új - családiházas beépítések találhatók, de nagy kiterjedésű beépítetlen (kül)területek helyezkednek el Kamaraerdőn és Őrsödön, melyek többsége – a védőterületek és az erdő - továbbra sem
lesz beépítésre szánt terület.
3.2. VÁROSRÉSZENKÉNTI ELEMZÉS
A következőkben az egyes városrészek mai helyzete külön-külön kerülnek elemzésre, problémáik és
lehetőségeik, erősségeik és gyengeségeik pedig a SWOT analízisben bemutatásra. Az egyes városrészek anyagainak végén összefoglalásra kerülnek a megoldást, beavatkozást igénylő kérdések, amelyek
a stratégiai fejezet városrészenkénti tartalmát megalapozzák.
43
44
45

Folyamatosan növekvő szám
Növekvő érték
Növekvő érték
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3.2.1. LÁGYMÁNYOS (A)

A Petőfi hídtól délre levő egyetemi városrész és az Infopark kivételével Újbuda legrégebben kialakult,
sűrűn beépített városrésze. Lágymányoson, a kerület területének 5,23 %-án él a lakosság 16,5 %-a. A
városias zártsorú beépítés különböző beépítési intenzitást takar: a belső Bartók Béla út elején a pesti
belvárosra jellemző sűrűség alakult ki zártudvaros beépítéssel, míg a kerületrész külsőbb részein (a
Lágymányosi utcától D-re) a zártsorú keretes beépítés nagyobb zöld tömbbelsőket takar. A Bogdánfy
utca mentén régebben épült lakótelepi beépítés található.
Kedvező természeti vonzerő/adottság a hosszú Dunapart, valamint a Gellérthegy és a Feneketlen tó
közelsége.
Funkciógazdag terület, a dunaparti felsőoktatási és K+F területektől Ny-ra levő lakóterületek földszintjein
városi karakterű kereskedelem (üzletek) megjelenése általános, a körtér körzete kereskedelmi központ.
Sok a területen a szellemi szolgáltatás, nem elhanyagolható a szállodák kapacitása, de az idegenforgalmi lehetőségek nem kellően kihasználtak. A városrész jelentős foglalkoztatási kapacitással rendelkezik, elsősorban szellemi munkaerőt igénylő munkahelyek, a szellemi tőke koncentrálódásának területe.
Városképi karakterét – különösen a belső területeken – a XX. század elejének magas színvonalú szecessziós és eklektikus építészete uralja, a Móricz Zsigmond tértől kifelé haladva ebbe minőségi Bauhaus
stílusú épületek is keverednek. Építészeti értéket képviselő terület, feltétlen megóvandó karakterrel.
Problémája a területnek az elöregedő lakónépesség. A nyugdíjas korosztály aránya meghaladja a lakosság egyharmadát (34,9 %), míg a gyermekkorúak a városrész népességének mindössze 8,2 %-át adják.
Az óvodába beírt gyerekek száma az 1990-es 1091 főről 2007-re 774 főre (70 %) csökkent, a csoportok
száma ugyanezen idő alatt 42-ről 32-re változott. Ezzel Lágymányos még az igen rossz korstruktúrával
rendelkező XI. kerületnek is legelöregedettebb városrésze. A városrész lakossága a kerületi lakónépesség 16,5 %-a volt a népszámláláskor, de a kerület gyermekeinek csupán 11,2 %-a lakott abban az időben Lágymányoson, ugyanakkor a kerületi nyugdíjasok több mint egyötöde volt (21 %-a) lágymányosi
lakos. A lakónépesség elöregedése itt is folyamatos, igaz az ezredforduló óta a kerületinél gyengébb
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ütemben. Probléma viszont, hogy a népességcsökkenés meghaladja a kerületi mértéket, az elmúlt hat
évben elérte a 7,9 %-ot, míg a kerületi „csak” 5,6 %.
A népesség kor-összetételéből is ered, hogy kiugróan magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
(57,4%) annak ellenére, hogy a népesség iskolázottsági szintje még a fővárosban magas átlagos értéket
mutató Újbudán belül is kiemelkedő: a felsőfokú végzettségűek aránya 35,5 %, míg a csak általános
iskolát végzetteké elmarad a kerületi átlagtól (9,3%). A foglalkoztatottak aránya nemcsak a városrész
egész lakosságán, hanem még a munkaképes korúakon belül is igen alacsony (48,5%) nagyon elmarad
a kerületi átlagtól (57,4%).
A kerületi lakásállomány 17,95 %-a, míg a lakónépességnek csak 16,1 %-a található Lágymányoson,
azaz az egy lakásra jutó népesség igen alacsony, mindössze 1,69 fő.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

XI. kerület öszszesen
2001
144 441
10,3

Lágymányos
városrész
2001
23 856
7,0

63,2

kerület
%-ában
2001

Változás
2001-2007
XI. ker.
Lágymányos
- 7 864
- 1 889
+ 1,0
+1,2

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Lágymányos
94,6
92,1

XI. kerület öszszesen
2007
136 577
11,3

Lágymányos
városrész
2007
21 967
8,2

59,4

60,2

56,9

-3,0

-2,5

26,5

33,6

28,5

34,9

+2,0

+1,3

11,3

9,3

33,7

35,5

70 183
4.4

12 943
4,7

18,44

72 198

12 958

+2 015

+15

102,9

100,1

39,0

48,4

6,2

5,4

57,4

48,5

41,4

52,4

132 949

20 223

15,2

129 847

19 843

- 3 102

-380

97,7

98,1

16,5

A lakásszám az ezredforduló óta gyakorlatilag stagnál a városrészben, miközben a kerületi érték növekszik (az utóbbi hat évben 102,9% ra).
A kerület működő vállalkozásainak 12,1 %-a található Lágymányoson, de – a városrész jellegéből adódóan – ennél magasabb arányban részesedik Lágymányos a kiskereskedelmi üzletekből és a vendéglátásból: a kerület boltjainak 18,7 %-a, a vendéglátó helyek 16,6 %-a van Lágymányoson. Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek és vendéglők aránya alacsonyabb a kerületi átlagnál, ez azt mutatja, hogy mindkét vállalkozásfajtában a nagyobb egységek kerültek előtérbe.
2007

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
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Lágymányos városrész
%

23 007
6 590
1 819
309
644
88

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

82

%
2 779
796
340
37
107
11

100,0
28,6
100,0
15,4
100,0
10,3
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SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GYENGESÉGEK
•
•
•
•

A terület magas presztízse
Jó (tömeg)közlekedési kapcsolatok
Belváros, Duna, Gellérthegy közelsége
Termálvíz, (gyógy)fürdő kultúra jelenléte a térségben
Idegenforgalmi vonzerő
Építészeti és helytörténeti értékek, helyi karakter
Kulturális hagyományok
Magasan kvalifikált lakónépesség
Egyetemek és kutató munkahelyek jelenléte
Bel-budai üzletközpont funkció
A metróépítés területfelértékelő hatása

•
•
•
•
•

Elöregedő népesség, kedvezőtlen korstruktúra
A lakónépesség gyors csökkenése
Elaprózódott háztartások, atomizálódott társadalom
A terület (közlekedésből adódó) környezeti túlterheltsége
Presztízsvesztés
Romló környezetminőség, a közterületek és épülethomlokzatok rendezetlensége, arculat romlás
Kevés zöldfelület
Parkolási problémák
Nem kedvező kereskedelmi és vendéglátási struktúra

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

• A közúti forgalomterhelés csökkentése a metró, a
rakpartok és a villamos közlekedés fejlesztésével
• A színvonalas gyalogos felületek növelése, közösségi területek, kerékpárutak kialakítása
• Kulturális városközpont kialakítása a helytörténeti
emlékek és építészeti értékek védelmével
• Idegenforgalom, különösen a konferenciaturizmus és
szállodakapacitás fejlesztése
• A kultúra gazdasági erővé (termékké) fejlesztése
• Az idősödő lakosság program és munkalehetőségeinek biztosítása a kulturális központban
• A különböző korosztályok társadalmi kapcsolatainak
erősítése
• A helyi/helytörténeti hagyományok gazdasági erejének kiaknázása
• A terület vonzerejének és népességmegtartó képességének növelése, korcsoport összetétel javítása
• Az ingatlanok felértékel(őd)ése

• Tovább tart a (köz)területek és épületek fizikaiszellemi leromlása, a nem megfelelő színvonalú és
profilú üzletek térhódítása
• Az ide nem illő funkciók (pl. honvédség) továbbra is
fennmaradnak
• A Hadik laktanya nem a javasolt idegenforgalmi/kulturális funkcióra alakul át
• A népesség elöregedése és a háztartások atomizálódása folytatódik
• Az idős lakosság aktivitása csökken, társadalmi elszigetelődése erősödik
• Magas marad a környezeti terhelés
• A parkolási problémák megoldása elmarad
• Nem növekszik a városrész iránti érdeklődés és idegenforgalmi kereslet
• Mérséklődik a terület vonzereje, megfakul presztízse
• Megindul az ingatlanok értékcsökkenése

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o Társadalmi problémák:
 Népességcsökkenés
 Elöregedés, kedvezőtlen korstruktúra
 Alacsony foglalkoztatottsági szint
 Elaprózódott háztartások
o Az épített környezet problémái:
 Romló épületállag, rendezetlen üzletportálok, az értékes építészeti karakter nem
megfelelő védelme, bemutatása
 Közterületek színvonalának, bútorozottságának nem megfelelő volta
o Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 Kevés és nem megfelelő minőségű zöldfelület
 Kevés a gyalogos tér, színvonalasan berendezett szabadtéri közösségi tér
 Erős környezetterhelés, zavaróan magas zajszint
o Gazdasági problémák:
 Nem a terület presztízséhez illő profilú és színvonalú kereskedelem
 Idegenforgalmi potenciál alulhasznosítottsága
o Közlekedési problémák:
 Parkolás megoldatlansága, kapacitáshiány
 A főútvonalak túlterheltsége
 Tömegközlekedéssel nem rendelkező területek (új egyetemi kampusz, Info-park)
o Közmű és energiaellátási problémák
 Közvilágítás, díszvilágítás esztétikai színvonalának és használati értékének az
igényekkel való aszinkronja
 Térfigyelő rendszer hiánya
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3.2.2. GELLÉRTHEGY (B)

A kerület (egyik) legmagasabb presztízsű és legpatinásabb lakóterülete, a múlt század elejétől folyamatosan kialakult villanegyed. A beépítés közel egységesnek tekinthető, viszonylag nagyméretű telkeken
zöldbe ágyazott szabadonálló villák ill. társasházak. Kivételt képeznek a közintézmények és honvédségi/nemzetbiztonsági területek. Gellérthegy a kerület területének 3,58 %-át, a lakónépességnek 3,79 %-át
képviseli.
A környezeti és építészeti színvonal általában magas, különösen kiemelkedő minőségű a Szt. Gellért tér
közeli történeti beépítéseknél (Mányoki út, Ménesi út), ahol több védett épület is található.
A Gellérthegy zöldterülete nemcsak kerületi, hanem fővárosi, sőt - idegenforgalmi vonzereje és szimbolikus tartalma (Citadella, emlékművek) miatt – országos jelentőségű és országos természetvédelmi védettség alatt is áll.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)
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XI. kerület öszszesen
2001
144 441
10,3

Gellérthegy
városrész
2001
5 471
9,1

63,2

kerület
%-ában
2001

Változás
2001-2007
XI. ker.
Gellérthegy
- 7 864
-434
+ 1,0
+1,6

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Gellérthegy
94,6
92,1

XI. kerület öszszesen
2007
136 577
11,3

Gellérthegy
városrész
2007
5 037
10,7

59,2

60,2

56,0

-3,0

-3,2

26,5

31,8

28,5

33,3

+2,0

+1,5

11,3

9,0

33,7

48,5

70 183
4.4

2 665
4,8

3,80

72 198

2 685

+2 015

+20

102,9

100,8

39,0

48,8

6,2

5,8

57,4

49,1

41,4

45,0

132 949

4 661

3,51

129 847

4 360

- 3 102

-301

97,7

93,5

3,79
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2007

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Gellérthegy városrész
db
%
3 608
1 033
185
48
101
14

100,0
28,6
100,0
16,8
100,0
13,9

A terület kevésbé funkciógazdag, mint Lágymányos, tudatosan dominál a magas színvonalú lakóterület
és az idegenforgalmi vonzerővel is rendelkező zöldterület, kereskedelmi és szolgáltató funkciók csak a
közeli főutak (Villányi, Bartók Béla utak) mentén jellemzőek.
A városrész lakónépessége a jó adottságok ellenére csökken, miközben a lakásállomány változatlan, sőt
kismértékben gyarapodik. Újbuda lakosságának mindössze 3,7 %-át teszik ki a gellérthegyiek. A lakosság itt is idősebb, mint a kerületi átlag, de korstruktúra adatai valamivel jobbak, mint Lágymányosé: a
gyermek korosztály aránya 2,5 %-kal magasabb, a nyugdíjas korúaké valamivel (1,6%-kal) alacsonyabb,
mint a szomszédos kerületrészben, bár mindkettő kedvezőtlenebb, mint a kerületi átlag.
Az iskolázottsági szint nemcsak a kerületinél, de a lágymányosinál is jobb: kiugróan magas, 48,5 % a
diplomások aránya és még alacsonyabb (9,0 %) a csak általános iskolát végzetteké. Ennek ellenére a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya nagyon magas (48,8 %) a munkaképes korúakon belül, ennek oka azonban nem a munkanélküliség, hanem a szellemi szabadfoglalkozásúak
és/vagy a vagyonukból élők magas száma. A foglalkoztatottak aránya (49,1%) ebből következően alacsonyabb a kerületi átlagnál (57,4 %), szinte megegyezik a lágymányosival (48,5%). Az ottaninál kedvezőbb korstruktúra is közrejátszhat abban, hogy a kerületit meghaladja, de a lágymányosinál kisebb a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
A kerület területének 3,58 %-a, a lakásállomány 3,72 %-a a Gellérthegyen van.
A terület értékének megőrzése, természeti környezeti állapotának megóvása feladat.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Értékes táji és természeti környezet
• Magas minőségi színvonal és presztízs
• Védendő építészeti karakterű területrészek
• Kedvező környezeti adottságok
• Kerület- és városközpont közeli fekvés
• Megfelelő – és a metróval tovább javuló - tömegközlekedési ellátottság
• Nagyon magasan képzett lakosság

GYENGESÉGEK
• A Citadella környékének nem kellő színvonalú
idegenforgalmi hasznosítása
• Lakóutcák (helyenként) gyenge burkolati minősége
• A honvédségi területek nem ide illő funkciója
és leromlott állapota
• A parkolás kapacitáshiánya
• Elöregedő és csökkenő számú lakónépesség

LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• A terület bekapcsolása a Bartók Béla út men- • A népességfogyás és elöregedés folytatódása
tén kialakítandó kulturális városközpontba • A Citadella-környék túlhasznosítása
(Bartók B. út – Ménesi út lépcsőkapcsolat)
• A természeti és természetvédelmi területek
• Az idegenforgalmi adottságok környezetkímédegradálódása
lőbb hasznosítása
• A honvédségi területek funkcióváltásának, fel• A konferencia- és gyógyturizmus fejlesztése
újításának elmaradása vagy nem kellő színvonala
• A zöldterületek ápoltsági szintjének emelése
• Az úthálózat állapotának javítása
• A zöldterületek fenntartási szintjének csökkenése
• A parkolási problémák fennmaradása
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o

Társadalmi problémák:
 Népességcsökkenés
 Elöregedés, kedvezőtlen korstruktúra
 Alacsony foglalkoztatottsági szint

o

Az épített környezet problémái:
 Az értékes villanegyedi karakter nem mindig megfelelő védelme, az értékek tudatosításának, bemutatásának hiánya

o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 A gellérthegyi zöldfelületek egy részének túlterheltsége

o

Gazdasági problémák:
 Citadella-környék alacsony színvonalú turisztikai hasznosítása (I. kerülettel közös)
 Idegenforgalmi adottságok nem kellő hasznosítása (növelhető szállodakapacitás)

o Közlekedési problémák:
Parkolási kapacitáshiány a határoló utakon, lakóutcák gyenge burkolatminősége
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3.2.3. SZENTIMREVÁROS

A Gellérthegy és Lágymányos közé ékelődő, a Gellérthegy alsó lejtőin és a Bocskai út – Villányi út közötti területen fekvő városrész. Beépítése többnyire zártsorú városias, kivéve a Villányi út és Diószegi
utca közötti néhány tömbnyi és a Gellérthegy lábánál levő telkes, kertvárosias társasházas beépítést.
Kereskedelmi létesítmények, intézmények a főutak mentén találhatók, a belső lakótömbök – különösen a
kertvárosias részen – csendesek. Az intézmények közül – fontosságuk miatt – kiemelendők a Villányi út

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)
46

kerület
összesen
2001

Szentimre
városrész
2001

144 441
10,3

11 706
9,8

63,2

kerület
összesen
2006

Szentimre
városrész
2006

136 577
11,3

10 782
12,0

56,7

60,2

54,4

-3,0

-2,3

26,5

33,5

28,5

33,6

+2,0

+0,1

11,3

8,7

33,7

42,5

70 183
4.4

6 802
5,8

9,69

72 198

6 812

+2 015

+10

102,9

100,1

8,14

129 847

10 063

- 3 102

-755

97,7

93,0

39,0

40,4

kerület
%-ában
2001
8,10

Változás
2001-2006
XI. ker.
Szentimrev.
- 7 864
-924
+ 1,0
+2,2

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Szentimrev.
94,6
92,1

46

6,2

4,9

57,4

56,4

41,4

48,1

132 949

10 818

A kerületi átlagtól csak kis mértékben eltérő értékek nem kerültek kiemelésre

2009. MÁRCIUS

87

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

elejének (felső)oktatási intézményei, a Corvinus Egyetem Kertészeti Tagozata valamint a Pethő Intézet.
A területen a felsőoktatási létesítmények következtében a munkahelyek jellemzően magasan kvalifikált
szellemi munkaerőt igényelnek.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Szentimreváros városrész
db
%
2 218
637
191
31
82
9

100,0
28,7
100,0
16,2
100,0
10,9

A körzet területe a kerület területének 2.95 %-a, ezen él a kerületi lakosság 7,9 %-a, de itt található a
lakásállomány 9,44 %-a. Ebből következően igen alacsony az egy lakásra jutó lakószám: mindössze
1,58 fő, egész Újbudán a legalacsonyabb. Ez az elöregedett lakosságból (is) következhet, a városrész
korstruktúrája csak valamivel kedvezőbb, mint Lágymányosé, így itt is a közeljövő feladata lesz az időskorúak nem csak fizikai gondozásáról, hanem programmal és foglalkoztatással való ellátásáról gondoskodás. A népesség iskolázottsági szintje a kerületi átlaghoz képest is magas, bár kismértékben elmarad
lágymányositól és a gellérthegyitől.
A városrész gazdaságában kiemelt szerepe van az idegenforgalomnak és gyógyturizmusnak: ide tartozik a Gellért Szálló és Fürdő, valamint a Flamenco Szálló is. Idegenforgalmi és lakossági vonzerővel
rendelkezik a Feneketlen tó és parkja a kapcsolódó kulturális (Parkszínpad) és vendéglátó létesítményekkel valamint sportpályákkal.
Szentimreváros sajátos karakterét a XX. század különböző korszakának stílusai határozzák meg: a Bartók Béla út menti beépítés a múlt század első felének eklektikus és szecessziós jegyeit hordozza, a
Bocskai út menti modernebb beépítés ugyancsak határozott karaktert képvisel és mára már védelem
közeli kategóriába esik a Villányi út menti szocreál építészeti együttes is. Bár a kertvárosias beépítésű
részeken nem határozható meg egységes építészeti stílus, a terület városképi összhatása igen vonzó.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
• Magasan iskolázott népesség
• Elöregedő és csökkenő számú népesség
• Rendezett és színvonalas városi környezet
• Rossz háztartásstruktúra, atomizálódó társadalom
• Vonzó városkép és park
• A lakásállomány alulhasznosítottsága
• Karakteres beépítés
• Jó – és a metróval tovább javuló - tömegközle- • Forgalmi túlterheltség
kedési ellátottság
• Főutak mentén zavaró környezeti terhelés
• Felsőoktatási intézmények jelenléte
• Parkolási kapacitáshiány
• Magas minőségi színvonal és presztízs
• Kerületközpont közeli fekvés
• Budai Arborétum védett területe,
• kedvező közterületi fásítottság
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• A terület bekapcsolása a Bartók Béla út men- • A népességfogyás és elöregedés folytatódása
tén kialakítandó kulturális városközpontba, an- • A természeti és természetvédelmi területek
nak továbbvezetése a Kosztolányi térig
degradálódása
• Az úthálózat terhelésének csökkentése (más – • A zöldterületek fenntartási szintjének csökkeaz autópályákra vezető - nyomvonalak megépínése
tésével és a forgalom megosztásával)
• A forgalmi túlterheltség és a parkolási problé• A környezetterhelés mérséklése, környezeti
mák fennmaradása
állapotjavítás
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:



o

Társadalmi problémák:
 Népességcsökkenés
 Elöregedés, kedvezőtlen korstruktúra
 Alacsony egy lakásra jutó lakószám, elaprózódott háztartások

o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 Forgalmi – és ebből eredő – környezeti túlterheltség a főutakon

o Közlekedési problémák:
Parkolási kapacitáshiány a főutak mentén ill. a körtér közelében
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3.2.4. KELENFÖLD (C)

Újbuda legnagyobb kiterjedésű (708,7 ha) és lakosság számú (2001 népszámlálás: 47 948 fő), funkciógazdag, de egyben legheterogénebb területi egységekből álló városrésze. Mozaikos: mind
területfelhasználását tekintve, mind a beépítés intenzitása, jellege, karaktere szempontjából igen eltérő
részekből tevődik össze. Ugyanakkor a kerület leggyorsabban átalakuló területei is e városrészben találhatók: a Fehérvári út és Duna közötti egykori iparterület az utóbbi 10-15 évben gyökeres változásokon
esett/esik át: az iparterületek helyén zömmel kereskedelmi és irodaterületek ill. lakónegyedek, rekreációs-szabadidő központok vannak kialakulóban. A terület beépítettsége átalakul, intenzívebbé de egyben
rendezettebbé is válik. A munkahelyi jelleg megmarad (itt található a kerület legtöbb munkahelye), de
teljesen átstrukturálódik: a termelőipari foglalkoztatás helyett a kereskedelem/szolgáltatások és szellemi
munkahelyek térhódítása zajlik. A fejlődésnek nemcsak a rendszerváltás utáni gazdasági változások,
hanem a Lágymányosi híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kiépítése is lökést adott. A további fejlődést
inspirálná a Galváni híd megépítése is.
A lakóterületek önmagukon belül is ugyanazt a mozaikosságot képviselik, mint az egész városrész: a
többnyire 10 emeletes panelos lakótelepek, zártsorú városias, kertes társasházas és családiházas beépítések átmenet nélküli egymás közé ékelődése, helyenként gazdasági területekkel keveredése jellemző. A lakótelepek a panelos technológia kezdeti korszakából valók, ezért már a közeljövőben rehabilitációt igényelnek, aminek nemcsak az épületekre, hanem a környezetalakításra is ki kell terjednie.
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Kiemelkedően fontos a városrész közlekedési szerepe is, nemcsak a dunai átkelés (Lágymányosi híd és
tervezett Galváni úti híd) és az É-D-i, a városból kivezető főutak (Szerémi út, Budafoki út) következtében, hanem – a később elővárosi vasútként is jelentős – vasútvonal/Kelenföldi pályaudvar, az agglomerációból beérkezők átszállóhelye és a Kelenföld területére tervezett több metrómegálló miatt is.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

kerület
összesen
2001

Kelenföld
városrész
2001

144 441
10,3

47 948
10,3

63,2

kerület
%-ában
2001

kerület
összesen
2007

Kelenföld
városrész
2007

136 577
11,3

44 152
11,3

61,2

60,2

59,6

-3,0

-1,6

26,5

28,5

28,5

29,1

+2,0

+0.6

11,3

13,8

33,7

28,2

70 183
4.4

24 017
4,8

34,22

72 198

24 907

+2 015

+893

102,9

103,7

39,0

37,3

6,2

7,7

57,4

58,2

41,4

43,1

132 949

45 223

34,0

129 847

43 220

- 3 102

- 2 003

97,7

95,5

33,2

Változás
2001-2007
XI. ker.
Kelenföld
- 7 864
-3 796
+ 1,0
+1,0

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Kelenföld
94,6
92,1

Kelenföldön lakik – a jelentős népességfogyás ellenére is - Újbuda lakónépességének közel egyharmada (2007-ben 32,2 %-a) a kerület területének 22,22 %-án, azaz a laksűrűség meghaladja az átlagost. A
kerületi lakásállomány 34,5 %-a található a városrészben. A népességszám csökkenése a1990-2001
évtizedben 23,3% volt, nagymértékben túllépte az akkori Újbudai átlagot (-17,3 %), ennek oka a városrész viszonylagosan kisebb vonzereje (lakótelepek) is lehetett. A népességcsökkenés üteme az ezredforduló óta mérséklődött, 2001-2007 között 7,9 % volt. A népességveszteség fékeződésének tendenciája folytatódni látszik: a volt ipartelepek átépülésével a Fehérvári út – Budafoki út között létrejövő új lakónegyedek iránti kereslet megfelelő, megindult a területre a beköltözés, ami a népességi trendre hoszszabb távon is kedvező hatással lehet.
A népesség korcsoport összetétele jobb, mint a Bel-budai városnegyedekben: a gyermekek aránya
megegyezik a kerületivel, az időseké (29,1%) ugyan meghaladja az újbudait (28,5 %), de sokkal kisebb
mértékben, mint Lágymányoson, Gellérthegyen vagy Szentimrevárosban. Ugyanakkor – a nagy népességszám miatt – mégis az összes kerületi nyugdíjas korú 35,7 %-a, az összes gyerek 33,2 %-a lakik
Kelenföldön. Az óvodába beírt gyerekek száma 1990-2007 között 1123 főről 880 főre (78,4%) csökkent,
az óvodai csoportoké pedig 46-ról 37-re.
Kedvezőtlenebb viszont a képzettségi szint, amely elmarad a kerületitől: a diplomások aránya nem éri el
a 30 %-ot (28,2 %), a csak általános iskolát végzetteké (13,8 %) azonban meghaladja Újbuda 11,3%-os
átlagát. A Bel-budai városrészekhez viszonyítva itt lényegesen magasabb a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők és a foglalkoztatottak aránya és alacsonyabb a foglalkoztatott nélküli háztartásoké,
bár kis mértékben meghaladja a kerületi átlagot.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
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Kelenföld városrész
%

23 007
6 590
1 819
309
644
88

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

91

%
5 498
1 572
460
74
154
21

100,0
28,6
100,0
16,1
100,0
13,6
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Az intézményellátás a területen biztosított. A kerületi vállalkozások 23,9 %-a található a városrészben,
ezek közül a nagyobb vállalkozások és a termelő ill. nagykereskedelmi vállalkozások jelentős része a
Szerémi út – Duna közötti sáv munkahelyi területein található. Az idegenforgalom, turizmus ma (még)
nem jellemző gazdasági ág, de a Dunapart rendezésével ez a profil is erősíthető a kerületrészben.
A fejlesztési szándékokhoz elkészített szabályozási tervek további jelentős beépítési volument tartalmaznak. A fejlesztések két térségbe koncentrálódnak:
• a Szerémi út és Duna közötti barnamezős rehabilitáció területén tervezett fejlesztések:
o az Info-park déli részének megépítése a Dombóvári út és a Kelenföldi Hőerőmű között
(az újonnan beépíthető terület 32 ha, a maximálisan építhető szintterület megközelíti a
800 ezer m2-t)
o a Hengermalom utcától D-re 1750 db lakás, 26 ha munkahelyi terület, 2,7 ha irodapark ill.
nagy zöldfelülettel bíró intézményterület (hotel)
o a Dunaparton a vízpart felszabadítása és 30 m széles zöldterület kialakítása kerékpárúttal
• az Etele tér körzetében a vasút kelenföldi oldalán:
o a metróvégállomáshoz kapcsolódóan kereskedelmi létesítmények és irodák építése nagy
volumenben
o aluljáró-rendszerekkel a vasút kétoldali kapcsolatok – több ponton – megteremtése
o közlekedési építmények (metró forgalmi telep, buszvégállomások) megvalósítása
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Gyorsan átalakuló/rendeződő volt iparterületek
• Gazdasági funkcióváltás, az informatika, tudásipar és tercier szektor (kereskedelem) előtörése
• A volt iparterületek intézmény- és lakóterületi
funkcióváltása
• Javuló városkép
• A Dunapart felszabadítása, rekreációs és szabadidős célú hasznosítása
• Az utóbbi évtized közúthálózati fejlesztéseinek
kedvező területfelértékelő hatásai
• A népesség átlagos korstruktúrája
• Javuló tömegközlekedési és közúti kapcsolatok
• A metrófejlesztés területfelértékelő hatása
LEHETŐSÉGEK
• Dunapart gazdasági funkciók és gépjármű forgalom alóli felszabadítása, zöldterületté alakítása,
rekreációs és turisztikai hasznosítása
• A barnamezős rehabilitáció folytatása, területfelértékelő és városképjavító hatásainak kiaknázása
• A Szt. Imre Kórház gyógyvizének hasznosítása
• Intermodális csomópont kialakítása (Etele tér)
• A metróvonal és megállók térségében a fejlesztő
hatások kiaknázása, az ingatlanok felértékelése
• Az elővárosi vasút területfejlesztő hatásainak kihasználása
• A metróvonal meghosszabbítása (a virágpiac területéig), a városrészek közötti kapcsolat javítása
• A villamos hálózat bővítése, az új egyetemi városrész bekapcsolása, a tömegközlekedés pesti
kapcsolatainak javítása
• A vasútvonal átjárhatóságának megoldása
• A Lágymányosi híd és autópálya bevezető szakasz között közvetlenebb kapcsolat kialakítása
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GYENGESÉGEK
• Rendezetlen, hasznosítatlan Dunapart
• Hasznosítatlan gyógyvíz (Szt. Imre Kórház)
• Alulhasznosított, használaton kívüli területek
• Nagy mértékű lakónépesség fogyás
• Sok a panelos lakótelep
• Gyakoriak a városképi törések
• Kevés a gondozott zöldterület
• Jelentős forgalmi és környezeti terhelés a bevezető utakon, zajterhelés a főutak és a vasút
mentén
• Hiányzó közvetlen kapcsolat a Lágymányosi
híd és autópálya között
• A vasútvonal nehezen átjárhatósága
VESZÉLYEK
• Kifullad a barnamezős rehabilitáció, lanyhul a
kereslet az átépítések iránt, túltermelés jön
létre irodaházból és lakásból is
• Rendezetlen területek, városképi törések maradnak
• Késik vagy elmarad a panelrehabilitáció
• A lakónépesség csökkenése folytatódik és a
magasabban iskolázott ill. tehetősebb réteg
költözik el
• Nem oldódik meg az agglomerációs forgalom
fogadása és tömegközlekedésre átszállítása
• Nem javul a vasútvonal átjárhatósága
• Nem növekszik a zöldfelületi arány és a zöldterületek ápoltsági szintje
• Késik vagy elmarad a Dunapart rendezése és
hasznosítása
• Nem sikerül megfelelő mértékben csökkenteni
a közlekedés okozta környezetterhelést
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o

Társadalmi problémák:
 A kerületi átlagot meghaladó népességfogyás

o

Az épített környezet problémái:
 Az átalakulófélben levő területek rendezetlensége
 A beépítés mozaikossága következtében gyakori városképi törések enyhítése
 Sok a rehabilitációt igénylő, leromlófélben lévő panelos lakótelep

o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 Kevés a gondozott zöldterület, színvonalas szabadtéri közösségi tér
 Hasznosítatlan a Dunapart nagy része, hiányzik a lakóterület-Dunapart kapcsolat
 Magas a közlekedési eredetű környezetterhelés a főutak és a vasút mentén

o

Gazdasági problémák:
 Változás alatt álló, alulhasznosított gazdasági területek
 hasznosítatlan gyógyvíz
 kihasználatlan turisztikai és rekreációs (szabadidő-ipari) lehetőségek

o

Közlekedési problémák:
 Kapcsolathiányok (Lágymányosi híd-autópálya, vasút két oldala között)
 Agglomerációs és városi tömegközlekedés átszállóhelyeinek rendezetlensége

o

Közmű problémák
 A Dunapart rendezésével kapcsolatosan az árvédelmi kérdések megoldása
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3.2.5. ALBERTFALVA (D)
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A vasútvonal – Duna és Kelenföld közé ékelődő kerületrész, kisebb léptékben ugyan, de hasonlóan mozaikos, mint a szomszédos Kelenföld.
A régi Albertfalva alapvetően családiházas városrész, melybe a Fehérvári út mentén panelos beépítés
ékelődik, így ebben a városrészben is gyakoriak a városképi törések. Az Építész és Vegyész utcák közötti lakóterület egységes szocreál karaktere miatt védendő. A lakóterületek intézményellátottsága kielégítő.
A kerületrész K-i fele átalakulóban van, a rendszerváltás utáni barnamezős rehabilitáció megváltoztatja a
terület használatát és arculatát is, a még beépítetlen területek hasznosításra kerülnek. További fejlődés
és területfelértékelődés majd az Albertfalvi híd megépítésétől (is) várható.
A Szerémi út – Hunyadi János út vonalától K-re gazdasági területhasználat a jellemző, amely az átalakulási folyamat állapotában van. A fejlesztési elképzelések alapján készült szabályozási tervek jelentős
kereskedelmi-szolgáltatási, irodaparki, lakóterületi és szállásférőhely szolgáltató funkcióváltásokat tartalmaznak.
A Dunapart még rendezetlen, szabadidős funkciókra nem kellően kihasznált, bár a kerékpárút kiépült.
A kerület legdélibb, a Mezőkövesd úttól D-re levő csücske kereskedelmi központi terület, melynek fontosságát és ingatlan értékét a tervezett Albertfalvi híd tovább fokozza majd.
A fejlesztéseket, új beépítéseket zavarják a Mezőkövesdi út mentén elhelyezkedő elektromos alállomás
és a kapcsolódó nagyfeszültségű távvezetékek.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Max. ált. isk. végzettségűek %-a
az aktív korúakból (15-59 évesek)
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népességből %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkező aktív korúak %
Max. ált. isk. végzettségű és
munkajövedelemmel nem rendelkező
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

XI. kerület öszszesen
144 441
10,3

2001
Albertfalva
városrész
11 847
12,5

63,2

64,1

60,2

26,5

23,4

11,3

16,4

33,7

22,9

70 183
4.4

5 236
3,8

39,0

34,1

6,2

8,4

57,4

61,4

41,4

37,5

132 949

11 591

kerület
%-ában
8,2

2006
kerület
Albertfalösszesen
va
városrész
136 577
12 522
11,3
12,6

Változás
2001-2006
XI. ker.
Albertfalva
- 7 864
+ 1,0

+ 673
+0,1

63,5

-3,0

-0,6

28,5

23,9

+2,0

+0,5

7,5

72 198

5 846

+2 015

8,7

129 847

12 308

- 3 102

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Albertfalva
94,6

105,7

+610

102,9

111,7

+707

97,7

106,1

A kerületrész népessége ebben a kerületrészben is csökkent az ezredforduló előtti évtizedben, de ennek
mértéke (1990-2001 18,3 %) a kerületi átlaggal szinkronban volt, lényegesen nem haladta meg annak
ütemét. A tendencia 2001 óta megváltozott, a lakónépesség növekedése megindult, az összkerületi 5,4
%-os csökkenéssel szemben itt 5,7 % növekedés volt tapasztalható az ezredforduló után.
Az iskolázottsági szint azonban jelentősen elmarad Újbuda átlagától, a csak általános iskolát végzettek
aránya a kerületinek közel másfélszerese, míg a diplomásoké annak csak kétharmada. Ugyanakkor a
népesség korcsoport szerinti megoszlása lényegesen kedvezőbb az összkerületinél, a gyermekek aránya magasabb (12,6%), az időseké alacsonyabb (23,9%), és az elöregedési tendencia is gyengébb,
mint a kerületi: míg az ezredforduló óta egész Újbudán 2,0 %-kal nőtt a nyugdíjas korúak aránya, Albertfalván csak 0,5 %-kal emelkedett. Ennek ellenére az óvodába beírt gyermekek száma a rendszerváltás
óta 602-ről 504 főre (83,7%), az óvodai csoportoké 23-ról 22-re változott. A lakónépességen belül a kerületi átlagnál magasabb a munkaképes korú népesség aránya, ebből következően magas a munkajövedelemmel rendelkezők és a foglalkoztatottak aránya is, mindkettő meghaladja a kerületi értéket. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya ennek megfelelően kedvezően alacsony.
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Míg a kerületi népesség 9,2 %-a lakik Albertfalván, a lakásállománynak csak 8,1 %-a található itt, azaz
az egy lakásban lakók száma magasabb a kerületben megszokottnál. Ez is arra utal, hogy Albertfalva a
kerület kevésbé tehetős részei közé tartozik. Ugyanakkor a laksűrűség közel azonos a kerületivel, a kerület területének is 8 %-át foglalja el Albertfalva. A megindult ill. tervezett fejlesztések hatására várható,
hogy a népesség és a lakásállomány növekedése tovább erősödik és a városrész befogadó területté
válik. Különösen a Dunapartra tervezett lakásépítésektől várható, hogy a magasabb igényszintű és a
kvalifikált rétegek számára is egyre vonzóvá válik a terület.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Albertfalva városrész
db
%
3 608
1 033
160
48
51
14

100,0
28,6
100,0
30,0
100,0
27,5

A városrész fejlesztési lehetőségeit tekintve jó adottságú: a Fehérvári út és Duna közötti sáv ugyanúgy
barnamezős rehabilitáció alatt álló, funkcióváltó terület, mint Kelenföldön, rendkívül sok új beépítési lehetőséggel. A Hunyadi János út és Duna közti sávban jelentős lakóterület- és szállásférőhely fejlesztések
vannak tervbe véve - elsősorban a régészeti terület környezetében. A Dunapart zöldterületi átalakítása
és rekreációs célra hasznosítása – a kelenföldi folyóparti sáv folytatásaként – itt is fontos, kiemelt (akcióterületnek javasolt) feladat. Munkahelyi területek a szennyvíztelep környezetében és a Hunyadi János Szerémi utak között maradnak – a korábbihoz képest megváltozott profillal. Albertfalva déli csücske városrészközpont számára kijelölt – és kereskedelmi létesítményekkel részben már beépített – terület,
melyen a tervezett Albertfalvi híd és a hozzá kapcsolódó haránt irányú úthálózati fejlesztések további
felértékelődést indukálnak majd. Ehhez azonban meg kell oldani a Mezőkövesdi út menti elektromos
alállomás területhasználati korlátozó hatásainak csökkentését.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Átalakulóban levő, rendeződő volt iparterületek,
intézmény- és lakóterületi funkcióváltás
• Jó É-D-i közlekedési kapcsolatok
• Jelentős kiterjedésű forgalomképes önkormányzati ingatlantulajdon
• Javuló városkép
• Hosszú Dunapart, víz-közeli helyzet
• A népesség kedvező korstruktúrája
• A népességcsökkenés átfordulása növekedésbe
LEHETŐSÉGEK
 A Dunapart felszabadítása, rekreációs és szabadidős célú hasznosítása, a turizmus fejlesztése
 A tervezett Albertfalvi híd és haránt irányú úthálózat területfejlesztő hatásainak kiaknázása
 A barnamezős rehabilitáció folytatása, területfelértékelő, városképjavító hatásainak kihasználása
 A vasútvonal átjárhatóságának javítása
 Nagymértékű városképjavítás, vonzerő növelés
 Az új beépítések összehangolásával helyi karakter kialakítás lehetőségének kihasználása
 A régészeti leletek bemutatásával, rendezett régészeti parkkal a terület ismertségének, vonzerejének, idegenforgalmának növelése
 A dunaparti zöldterületi fejlesztésekkel a vonzerő
fokozása
 Új vízparti lakóterületek és szállodák révén a
gazdaság több lábra állítása és lakónépesség
vonzás fokozása
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GYENGESÉGEK
 Elektromos alállomás korlátozó hatása
 Albertfalvi híd és csatlakozó úthálózat hiánya
 A relatív alacsony iskolázottsági szint
 Rendezetlen, hasznosítatlan Dunapart
 Alulhasznosított/üres területek
 Kevés zöldterület
 Jelentős forgalmi és környezeti terhelés a
bevezető utakon, zajterhelés a vasút mellett
 A vasútvonal átjárhatatlansága
VESZÉLYEK
 Kifullad a barnamezős rehabilitáció, lanyhul a
kereslet az átépítések iránt, túltermelés jön
létre lakásból, irodából és szállodából
 Rendezetlen területek, előnytelen városképek
maradnak
 A terület forgalmi és környezeti túlterheltsége
megmarad a bevezető főutak mentén
 A Dunapart rendezése és zöldterületi hasznosítása el- vagy félben marad
 A zöldterületek kialakítása és a régészeti
bemutató rendezése késik/elmarad
 A vasút elválasztó hatása fennmarad
 Az Albertfalvi híd a terület túlterhelését eredményezi, romlik a környezetminőség
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o

Társadalmi problémák:
 A népesség képzettségi szintjének viszonylagos alacsony volta

o

Az épített környezet problémái:
 Rendezetlen városkép, összehangolatlanság, a helyi karakter hiánya
 Humán közterületek és közösségi területek hiánya (szinte csak gépjármű utak
vannak)

o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 Ápolt és használható zöldterületek, gyalogos terek hiánya
 Jelentős környezetterhelés, magas zajszint a főutak és vasút mellett
 A Dunapart hasznosítatlansága és rendezetlensége
 A kereskedelmi funkcióváltás következtében megemelkedő forgalmi terhelés káros hatásainak csökkentése

o

Gazdasági problémák:
 Alulhasznosított területek környezetkímélő és gazdaságos hasznosítása
 A gazdasági funkcióváltás és a helyi lakosság képzettségének aszinkronja

o

Közlekedési problémák:
 A főútvonalak túlterheltsége
 Albertfalvi híd és hídfőcsomópont, csatlakozó K-Ny-i úthálózat hiánya
 A vasút átjárhatóságának javítása, az elvágó hatás csökkentése

o Közmű és energiaellátási problémák
 Elektromos alállomás zavaró hatásainak csökkentése
 Árvízvédelmi rendezés szükségessége a Hosszúréti patak vonalán
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3.2.6. KELENVÖLGY (E)
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A kerülethatár és a két vasútvonal közé beszorult, monofunkciós, kertvárosias lakóterület. Intézményellátása csak alapszinten (óvoda, általános iskola, háziorvosi rendelő) biztosított. A két vasútvonal – a
nehéz átjárhatóság következtében - a területet Újbuda többi részétől elvágja.
A terület beépítettsége mind a területfelhasználás, mind a beépítés intenzitása szempontjából közel
egységes, nem tapasztalhatók olyan kontrasztok, mint Kelenföld és Albertfalva esetén.
Területi kiterjedését és lakosság számát tekintve is kis városrész, Újbuda lakosságának csupán 2,7 %-a
él Kelenvölgyben, a lakásállománynak 2,0 %-a található itt. Kelenvölgy ugyanakkor a kerület területének
4,95 %-át foglalja el, azaz a népsűrűség a kerületi átlagosnak csupán a fele körül alakul.
Bár Újbuda népességének csak töredékét képviseli a városrész, tendenciái eltérnek a kerületi általánostól: míg a vizsgált kerületrészek többsége népességveszteséges, Kelenvölgy lakossága 1990-2001-ig 13
%-kal, 2001-2006-ig öt év alatt 5,5%-kal nőtt. A társadalom kiegyensúlyozottnak látszik és minden mutatójában a közép stabilitását mutatja: az iskolázottsági szintben a középfokú végzettség dominál, mind
az alacsonyan (ált. isk.) iskolázottak (10,9%), mind a magasan kvalifikáltak (28,8 %) aránya elmarad a
kerületi átlagtól. A népesség korösszetétele sokkal kedvező, több a gyerek (14,7 %) és kevesebb az
idős (22,1%), mint Újbuda összességében. A kelenvölgyi óvoda négy csoportjában az 1990-es és a
2007-esi létszám között alig van különbség: 117 fő és ma 114 fő a beírt gyerekek száma. Az elöregedési
tendencia itt lassúbb, míg az ezredforduló óta a kerületben 2,0%-kal nőtt, Kelenvölgyben 0,4 %-kal csökkent az idős lakosság aránya, míg a gyermek korosztály növekedése (+1,7%) itt meghaladta a kerületi
átlagot (+1,0%). A munkaképes korúak aránya valamivel magasabb a kerületi szintnél.
Magas a foglalkoztatottak és a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők aránya, meghaladja a kerületi mutatókat, ennek következtében kevesebb a foglalkoztatott nélküli háztartások részaránya. A lakásállomány növekedése azonban elmarad a kerületi átlagtól.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

kerület
összesen
2001

Kelenvölgy
városrész
2001

144 441
10,3

3 444
13,0

63,2

kerület
%-ában
2001
2,4

kerület
összesen
2007

Kelenvölgy
városrész
2007

Változás
2001-2007
XI. ker.
Kelenvölgy
- 7 864
+189
+ 1,0
+1,7

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Kelenvölgy
94,6
105,5

136 577
11,3

3 633
14,7

64,5

60,2

63,3

-3,0

-1,2

26,5

22,5

28,5

22,1

+2,0

-0,4

11,3

10,9

33,7

28,8

70 183
4.4

1 405
7,3

2,0

72 198

1 425

+2 015

+20

102,9

101,4

39,0

35,7

6,2

6,1

57,4

60,0

41,4

35,1

132 949

3 379

2,5

129 847

3 455

- 3 102

+76

97,7

102,2

A kerületi vállalkozásoknak mindössze 1,3 %-a található Kelenvölgyben, ez is a terület lakóterületi jellegét tükrözi.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
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23 007
6 590
1 819
309
644
88
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100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Kelenvölgy városrész
db
%
299
86
31
4
8
1

100,0
28,8
100,0
12,9
100,0
12,5
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SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
 Kellemes lakókörnyezet, jó lakóminőség
 Növekvő lakónépesség szám
 A népesség kedvező korstruktúrája
 Magas gazdasági aktivitás
 Kiegyensúlyozott (közép-hangsúlyos) társadalom

GYENGESÉGEK
 Két vasútvonal közötti fekvés, a vasutak elvágó hatásának hátrányai
 Vasútvonalak okozta zajterhelés
 Közösségi létesítmények hiánya

LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
 Közösségi ház létesítése
 A vasút átjárhatósága nem javul, a városrész
 Az Etele téri programhoz kapcsolódóan sport- és
elszigeteltsége megmarad, nem javulnak a
szabadidős központ kialakítása
közlekedési kapcsolatok
 Új munkalehetőségek létrejötte az Etele téri köz-  Elmarad a közösségi terek kialakítása
pontban
 Az Etele téri központ túlépítése miatt megnő a
 Jobb tömegközlekedési kapcsolatok az Etele téri
terület É-i részén a (környezet)terhelés
intermodális csomópont révén
 Vasúti zajterhelés elleni védelem megvalósítása
 Jobb közlekedési kapcsolatok kialakítása, a vasút átjárhatóságának javítása
MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
A területen beavatkozást igénylő, megoldandó
• társadalmi,
• gazdasági és
• közműellátási problémák
nincsenek.
Szükséges:
•

Épített környezet (és ellátás javítás)
o a közösségi ház és közösségi terek megépítése, közterületi zöldterület(ek) kialakítása

•

Közlekedés (és városszerkezet)
o a vasútvonalak átjárhatóságának javítása, a terület elszigeteltségének csökkentése
o a terület tömegközlekedési kapcsolatainak javítása

•

Környezetvédelem, fizikai környezet
o a vasúti zajvédelem megoldása.
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3.2.7. SASAD – SAS-HEGY (F)

A Budaörsi út (autópályák bevezető szakaszának) vonalától ÉNy-ra, önálló városszerkezeti egységként,
a kerületközponttól a vasút és főút által elvágottan elhelyezkedő hegyvidéki, zöldbe ágyazott
kertvárosias társasházas-családiházas lakóterület. Nagyrészt monofunkciós, kivéve a Sas-hegy tetején
levő természetvédelmi területet és a Budaörsi út menti – többnyire – intézményi és honvédségi területeket. A lakóterület intézményellátottsága még alapfokon is éppen hogy csak (a szomszédos Gazdagrét
segítségével) megoldott, ennek ellenére – minőségi színvonala és igen kedvező környezeti adottságai
következtében - kiemelkedően magas presztízsű városrész.
A beépítettség a Budaörsi út melletti területsáv kivételével homogén jellegű, telkes lakóterület, általában
szabadonálló beépítéssel. Az építészeti arculat és stílus/minőség változó, a zöld környezet, a magas
lakóérték és az általában gondozott növényállomány magasan tartja a terület értékét.
A kerület területének 13,05 %-án az újbudai lakosság 12,1 %-a él. Laksűrűsége a kerületi áltagot alulról
közelíti.
A városrész népességi tendenciái eltérnek a kerületétől, míg Újbuda egésze népesség veszteséges volt
1990 és 2001 között, Sasad - Sas-hegy 1990-2001-ig 7,5 %-os népességnyereséggel és 26,9 %-os lakásszám növekedéssel számolhatott. A tendencia az ezredforduló után azonban megfordult: a kerületrész lakónépességének csökkenése 2001 és 2007 között (-12,8 %) jelentősen meghaladta a teljes
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újbudai átlagot (-5,4%). Ez azért is ellentmondásos, mert a terület továbbra is a jó minőségű és magas
minősítésű lakóterületek közé tartozik.
A népesség kiugróan magasan iskolázott, a csak általános iskolát végzettek aránya alig több mint a kerületi fele, a diplomásoké pedig a legmagasabb, jelentősen túlszárnyalja a kerületi átlagot, majdnem eléri
a lakosság szám felét (49,1%). Mindemellett a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők és a foglalkoztatottak aránya is szinte hajszálra megegyezik a kerületi adattal. Alacsonyabb viszont a foglalkoztatott nélküli háztartások száma, ami elsősorban a sokkal kedvezőbb korcsoport szerinti megoszlásból
eredhet: az idősek aránya az újbudai 26,5 %-kal szemben csupán 20,2 % volt 2001-ben. Azóta sajnos a
tendencia romlott, az elöregedés üteme a kerületrészben meghaladja az újbudai átlagot: míg a teljes
kerületben 2,0 %-kal nőtt az idősek aránya az ezredforduló óta, Sasad-Sas-hegyen ez az arány 7,4 %
volt. Ezáltal arányuk 2007-re elérte a 27,6 %-ot, ami még mindig a kerületi átlag alatt van, de attól csak
csekély mértékben marad el. A gyermekkorúak aránya (13,0%) kismértékben meghaladja a kerületi értéket (11,3%). Igaz, a gyermek korosztály aránya is gyorsabban nőtt (+2,0%), mint a kerületben (+1,0%),
ebből következően azonban a munkaképes korosztály száma és aránya is erősen csökkent (-9,4%). A
városrész óvodáiba beírt gyerekek száma 1990 óta enyhén (84,7%) csökkent: 394 főről 334 főre, miközben a csoportok száma változatlan (14) maradt.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

XI. kerület öszszesen
2001

Sasad Sas-hegy
városrész
2001

144 441
10,3

18 944
11,0

63,2

kerület
%-ában
2001

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Sasad Sashegy
94,6
87,2

Sasad Sas-hegy
városrész
2007

136 577
11,3

16 522
13,0

68,8

60,2

59,4

-3,0

-9,4

26,5

20,2

28,5

27,6

+2,0

+7,4

11,3

6,5

33,7

49,1

70 183
4.4

8 062
4,1

11,5

72 198

8 092

+2 015

+30

102,9

100,4

39,0

39,1

6,2

3,2

57,4

58,5

41,4

32,7

132 949

16 469

12,39

129 847

15 712

- 3 102

-757

97,7

95,4

2006

13,1

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

Változás
2001-2007
XI. ker.
Sasad Sashegy
- 7 864
-2 422
+ 1,0
+2,0

XI. kerület öszszesen
2007

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Sasad - Sas-hegy városrész
db
%
768
100,0
220
28,6
75
100,0
10
13,3
23
100,0
3
13,0

Sasad - Sas-hegy területe beálltnak tekinthető, további fejlesztési lehetőségei mérsékelten, többnyire
csak funkcióváltással vannak. Ezek közül kiemelhető a Rodostó-Nagyszeben-Beregszász utca melletti
volt honvédségi terület, ahol funkcióváltás után közel ezer új lakás építhető, ami a lakónépesség gyarapodási trend ismételt megfordulását eredményezheti és megállíthatja a legutóbbi években tapasztalható
csökkenést.
Terület hiányában az intézményellátás fejlesztése, több közösségi funkció, közterületi zöld kialakítása a
városrészben nemigen lehetséges. Ezért a közösségi igényeket részben vállalkozási keretek között –
vendéglátó helyek ilyen célú felhasználásával – részben a meglevő közösségi létesítmények, gyermek-
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intézmények több célú felhasználásával, a lakosság előtti nagyobb mértékben megnyitásával, az esti és
hétvégi használat biztosításával, az intézménykertek szabadidős hasznosításával lehet kielégíteni.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
 A terület kiemelkedő környezetminősége
 Magas presztízs
 Rendkívül magasan iskolázott népesség

GYENGESÉGEK
 Kerületközponttól való távolság
 Az autópálya bevezető szakasz és vasút
elvágó hatása
 Intézményellátottság szűkössége
 Gyenge tömegközlekedési ellátottság
 Az utóbbi években csökkenő lakónépesség
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
 Volt honvédségi terület funkcióváltása
 Túlépítés, túlzsúfolódás veszélye
 Metró továbbvezetése esetén jobb tömegközle-  Környezeti értékvesztés
kedési kapcsolatok kialakítása
 Az intézményellátás fejlesztésének elmaradása
 A tömegközlekedési fejlesztések (metrókapcsolat) késése
MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
A területen beavatkozást igénylő, megoldandó:
• társadalmi,
• épített környezeti,
• gazdasági problémák
nincsenek.
•

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
• Humán közösségi terek növelése, gazdagítása, berendezése

•

Közlekedési problémák:
 A kerületközpont felé közvetlenebb kapcsolat kialakítása, a Hamzsbégi út meghosszabbítása a
Budaörsi útig
 A vasút átjárhatóságának javítása, az elvágó hatás csökkentése



Közműproblémák
 Felszínivíz elvezető csatornák kiépítése a Beregszászi árok felé (Sasadi lejtő)
 Brassói úti csatorna és mellékgyűjtők kiépítése
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3.2.8. GAZDAGRÉT (G)
A hegyvidéki kertvárosias lakóterületbe ékelődő, szigetszerűen elhelyezkedő panelos lakótelep. Fekvése
következtében
keresettsége
és
presztízse magasabb, mint a többi
lakótelepé. Intézményekkel jól ellátott
terület, alapellátással a környező
intézmény-hiányos
kertvárosi
lakónegyedeket is kiszolgálja.
A lakótelepi, többnyire 10 emeletes
beépítés következtében a városrész
laksűrűsége Újbudán a legmagasabb:
273 fő/ha, míg a kerület területének
csupán 1,33 %-át foglalja el, az összlakosság 8,0 %-a él Gazdagréten. A
lakásszám a kerületi lakásállomány
6,95 %-a, tehát az egy lakásra jutó
fők száma meghaladja a kerületben
szokásosat.
Ez
az
átlagosnál
kedvezőbb kor- és családstruktúrának
is köszönhető.
Monofunkciós lakóterület, bár déli
csücskénél
kereskedelmi,
irodai
munkahelyek épültek a rendszerváltás óta.
Lakosság száma a kerületi csökkenés
ütemével kb. megegyező mértékben
lett kevesebb 1990 óta. A népesség
korstruktúrája 2001-ben kedvezőbb
volt, mint a kerületi, hiszen az építés
idején elsősorban fiatalok költöztek
ide. Akkor a gyermekkorúak aránya
az újbudait közel 3,0 %-kal haladta
meg,
legnagyobb
demográfiai
különbség azonban az idősek nagyon
alacsony aránya volt: a kerületi
átlagnak (26,5%) még a felét sem érte el (11,7%) a népszámláláskor. Azóta a korstruktúra jelentősen
változott, a gyermek korosztály felnövekedésével a gyermekek aránya (9,9%) a kerületi (11,3%) alá
csökkent 2007-re. Az óvodába beírt gyerekek száma az 1990-es szintnek (754 fő) 64,2 %-ára (484 főre)
csökkent 2007-re, a csoportok száma 24-ről 20-ra változott. A legnagyobb fogyás a kilencvenes években
következett be (754-ről 510-re), az ezredforduló óta gyakorlatilag stagnál az óvódások száma, ami a
Rupp-hegy és Madárhegy folyamatos beépítésének és az ottani intézményhiánynak is köszönhető, hiszen a környező lakóterületek is – legalább részben – a gazdagréti lakótelep óvodáit veszik igénybe.
Az idősek aránya (17,9%) még ma is sokkal alacsonyabb, mint a kerület egészében (28,5%), de a tendencia kedvezőtlen, a nyugdíjas korúak aránynövekedése (2001-2007 között 6,2%) magasabb, mint a
kerület átlagában (2,0%). Ez arra utal, hogy a lakótelep folyamatosan veszti el az egyidejű – zömmel
fiatalokkal – betelepítéskor nyert demográfiai előnyeit. A munkaképes korúak részaránya azonban még
jelenleg is nagymértékben meghaladja a kerületit, a lakosság közel háromnegyed része aktív korú. Emiatt magas a foglalkoztatottak és a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők részaránya is.
A gazdagréti népesség iskolázottsági szintjét vizsgálva megállapítható, hogy a diplomások aránya pontosan megegyezik a kerületivel, de a csak általános iskolát végzettek aránya annál valamivel alacsonyabb Gazdagréten, ez kedvező, de összességében mégis inkább átlagosnak tekinthető a kvalifikáltsági
szint.
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kerület
összesen
2001
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

144 441
10,3

Gazdagrét
városrész
2001
11 614
13,2

63,2

kerület
%-ában
2001

Változás
2001-2007
XI. ker.
Gazdagrét
- 7 864
-704
+ 1,0
-3,3

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Gazdagrét
94,6
93,9

136 577
11,3

Gazdagrét
városrész
2007
10 910
9,9

75,1

60,2

72,0

-3,0

-3,1

26,5

11,7

28,5

17,9

+2,0

+6,2

11,3

10,6

33,7

33,7

70 183
4.4

5 020
0,2

7,15

72 198

5 020

+2 015

0

102,9

100,0

39,0

34,3

6,2

6,0

57,4

63,6

41,4

24,3

132 949

11 305

8,50

129 847

10 396

- 3 102

-909

97,7

92,0

8,04

kerület
összesen
2007

Kerület összesen

Gazdagrét városrész

2006
db
Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

%
3 170
908
251
43
89
12

1000,
28,6
100,0
13,9
100,0
13,6

A terület további fejlesztési lehetőségekkel, beépíthető szabad területekkel nem rendelkezik, az amúgy
is intenzív beépítés sűrítése nem javasolható. Beállt területként veendő figyelembe, ahol a panelos
technológiával épült lakóházak avulása miatt előbb-utóbb rehabilitációra lesz szükség.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
• Elhelyezkedés, kedvező fekvés
• Panelos lakótelep avulása
• Fiatal népesség, magas foglalkoztatottsági • A beépítés környezetbe nem illeszkedése
szint
• A kerületközponttal való gyenge kapcsolat (vasút
átjárhatatlansága)
• Jó intézményi ellátottság
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• Kapacitív tömegközlekedés kiépítése a metró • Késik vagy elmarad a lakótelep rehabilitációja
továbbvezetésével
• Nem oldódik meg a kerületközpont felé a közvet• Lakótelep rehabilitáció során energiahatélenebb kapcsolat kialakítása
konyság növelés és építészeti arculatjavítás
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
A területen beavatkozást igénylő, sürgősen megoldandó, súlyos
• társadalmi,
• környezeti/ökológiai,
• gazdasági
probléma nem jelentkezik.
Megoldandó problémák:
o Az épített környezet problémái:
 A panelos lakótelep – karakterjavítással egybekötött - rehabilitációs igénye
 A lakótelep energiahatékonyságának javítása a panel-rehabilitáció kapcsán
o Közlekedési problémák:
 A lakótelepnek csak busz kapcsolatai vannak, metrókapcsolat megteremtése,
 A vasút átjárhatatlansága, az elvágó hatás csökkentése, a kerületközpont közvetlenebb elérhetőségének kialakítása
o Közmű és energiaellátási problémák
 Az egyoldali ivóvíz betáplálás megszűntetése, körvezeték létrehozása
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3.2.9. RUPP-HEGY, MADÁRHEGY (H)

Beépítés alatt álló, de jelenleg még csak töredékében beépített hegyoldali, kertvárosias lakóterület. Lakásszáma 1990 és 2001 között 430 db-bal, népességszáma 943 fővel növekedett. Azóta is folyamatos a
terület beépülése. A kerület nyilvántartása alapján a népszámlálás óta 150 új lakás kapott használatbavételi engedélyt, de a helyszíni vizsgálatok alapján valójában sokkal több épült és ezek tényleges használatba vétele (beköltözés) is megtörtént. A kerületi népesség nyilvántartás és a KSH 2001-es népszámlálási adatai ellentétben vannak: a népszámlálás szerint már 2001-ben 1 639 fő lakott a területen, az
azóta folyamatos beépülés következtében ma ennél jelentősen több lakossága kell legyen a területnek.
Ezzel szemben a kerületi népesség nyilvántartás szerint csak a hat év előtti létszámnál kevesebben:
1 448-an laknak a körzetben. (Az eltérés a bejelentkezések elmulasztásából adódhat, hiszen a népszámlálás nem a „hivatalos”, bejelentett népességet, hanem a valóban ott lakókat számlálja, míg a kerületi népesség nyilvántartás csak a bejelentkezett lakókat regisztrálja.)
A népszámlálási adatok szerint a városrész lakosságának korcsoport szerinti összetétele a kerületi átlagosnál lényegesen kedvezőbb, a gyermek korosztály aránya sokkal magasabb, az időseké sokkal alacsonyabb, mint az átlag. Ez a terület új beépítéséből fakadóan érthető és természetes. Amennyiben a
bejelentett népesség korosztályok szerinti összetétele a jelenlevők átlagát tükrözi, megállapítható, hogy
az átlagostól eltérés az utóbbi hat évben csak növekedett: +4,9 %-kal tovább nőtt a gyermekek aránya
és 2007-re elérte a 19,0%-ot, a gyermekek aránya a kerületinek több mint másfélszerese, de relatíve
nőtt az idősek aránya is (+7,7%-kal), de még így is sokkal alacsonyabb (20,2%), mint a kerület egészében (28,5%).
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A területen jelenleg intézményellátás gyakorlatilag nincs, a szomszédos Gazdagrét intézményei képezik
az ellátási hátteret.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

XI. kerület öszszesen
2001

Rupp/Madárhegy,
városrész
2001

144 441
10,3

1 639
14,1

63,2

kerület
%-ában
2001

Változási %
2007/2001
XI. ker.
RuppMadárhegy
94,6
88,3

Rupp/Ma
-dárhegy
városrész
2007

136 577
11,3

1 448
19,0

73,5

60,2

60,8

-3,0

-12,7

26,5

12,5

28,5

20,2

+2,0

+7,7

11,3

10,6

33,7

40,9

70 183
4.4

600
15,5

0,85

72 198

750

+2 015

+150

102,9

125,0

39,0

28,2

6,2

4,8

57,4

69,5

41,4

19,2

132 949

1 441

1,08

129 847

1 377

- 3 102

-64

97,7

95,6

2006

1,13

47

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

Változás
2001-2007
XI. ker.
RuppMadárhegy
- 7 864
-191
+ 1,0
+4,9

XI. kerület öszszesen
2007

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Rupp/Madárhegy városrész
db
%
15
100,0
4
26,7
1
100,0
0
0
0
0
0
0

A teljes területre elkészültek a szabályozási tervek. Ezek szerint a terület túlnyomó többsége L6 övezetbe sorolt lakóterület lesz, de mindkét területrészen kijelölésre kerültek intézményi ill. nagy zöldfelülettel
rendelkező intézményi területek is, így távlatban nem válik monofunkcióssá a városrész. Jelentős nagyságú zöld és erdőterületek is beépítetlenül megtartása is szerepel a tervekben.
A Rupp-hegyen a tervek szerint 4650 db lakás és 260 000 m2 intézményi szintterület építhető.
A Madár-hegyen a szabályozási terv szerint építhető: 350 000 m2 (cca. 3500-5500 db) lakás és 215 000
m2 intézményi szintterület. Ez összességében mintegy 30 ezer fős népesség befogadására alkalmas.
A lakások iránti kereslet a hegyvidéki elhelyezkedés következtében várhatóan fennmarad, bár a csökkenő népességű fővárosban és kerületben kérdéses, hogy ennyi új lakás eladása mennyi idő alatt reális,
ezért a terület beépítése valószínűleg hosszabb távra elhúzódhat. Ugyanakkor e terület beépítése is
segítheti a kerületet a szuburbanizációs kiköltözések fékezésében.
A Rupp-hegyen sok, a Madárhegyen arányában kevesebb önkormányzati tulajdonú ingatlan van, így a
terület beépítése - a telkek eladásából származó bevétel – az önkormányzatnak jövedelmet jelent.
Ugyanakkor szükséges a területen a közterületek kialakítása, lakóutcák és az elosztó közműhálózat
kiépítése (aminek költsége a lakások árában megjeleníthető).
A jelenlegi népesség részletes elemzésének (pl. iskolázottsági szint, foglalkoztatási viszonyok) nincs
jelentősége, mivel a demográfiai adatokban a fent említett ellentmondások tapasztalhatók és mert a közelmúltban indult beépítés miatt a mai népesség a távlatinak csak csekély töredéke. Megállapítható –
mint általában a helyvidéki lakóterületeken – hogy várhatóan a tehetősebb és magasabban iskolázott
47

Önkormányzati adatszolgáltatás a kerületi népesség nyilvántartás alapján, de az adatok a KSH népszámlálási adataival ellentmondásban
vannak
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népesség lakóhelyévé válik a környék, és mint új területeken általában, a fiatalabb, ill. fiatal középkorú
népesség beköltözése valószínűsíthető. Ezáltal a lakónépesség korstruktúrája hosszabb távon is kedvezőbbre várható, mint összességében az újbudai.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Kedvező elhelyezkedés
• Jó környezeti adottságok
• Jelentős fejlesztési lehetőségek
• Várhatóan magasan iskolázott és fiatal népesség
LEHETŐSÉGEK
• További lakás és intézményfejlesztés
• A jó környezeti adottságok megőrzése (sok erdőterület, kijelölt zöldterület)
• Szellemi munkahelyek létesítése az intézményterületeken
• Kapacitív tömegközlekedés kiépítésének lehetősége (metróvonal meghosszabbítása)

GYENGESÉGEK
• A terület tömegközlekedési ellátatlansága
• A kerületközpont távolsága és a közvetlen
kapcsolatok hiánya
• Belső infrastruktúra kiépítetlensége
VESZÉLYEK
• A fizetőképes kereslet csökkenése miatt a beruházás elhúzódása vagy csak részleges
megvalósulása
• A terület túlfejlesztése, túlzsúfolása
• A (tömeg)közlekedési kapcsolatok javításának
elmaradása
• A kerületközponti kapcsolatok kiépítésének
késése

A városrész még nem alakult ki, fejlesztés alatt álló városnegyed. Jelenlegi problémái (pl. intézményhiány) a befejezetlenség következményei. További – elsősorban környezeti - problémák az építkezés során (és miatt) jelentkezhetnek, melyek azonban a fejlesztés lezajlásával párhuzamosan rendeződnek
vagy rendezhetők. Figyelmet kell azonban fordítani a terület tömegközlekedési ellátására, melynek teljes körű megoldása nem szerepel a fővárosi közlekedésfejlesztési tervekben, azaz a jelenleg tervezett
fejlesztések után is marad tömegközlekedéssel „le nem fedett” terület Rupp-hegyen.
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3.2.10. ŐRMEZŐ (I)
A vasútvonal, az autópálya bevezető
szakasza és az Egérút közötti terület
É-i fele lakóteleppel és családi
házakkal beépített, D-i része – a
keserűvíz telepek védőterülete miatt
- beépítetlen. Önálló szerkezeti
egység, nem kapcsolódik szervesen
a többi kerületrészhez, mivel a
főutak és vasút elvágó hatása következtében szerkezeti kapcsolatai
(7 sz. főút és Egér út) szűkösek.
Korábbi monofunkciós jellegét az
utóbbi években az autópályák mellé
épült kereskedelmi létesítmények
megtörték, ezek azonban sem
funkcionálisan, sem megjelenésükben nem illeszkednek szervesen a
városrészbe. Adottságait tekintve
inkább
városkapu
szerepkörre,
semmint lakóterületnek alkalmas
terület,
azaz
a
jelenlegi
területfelhasználás és az adottságokból következő lehetőségek kissé
aszinkronban vannak.
A kerület lakosságának 5,1 %-a él
Őrmezőn, az 1990-2001 közötti
lakónépesség fogyás ebben a
városrészben volt a legnagyobb
arányú,
közel
egyharmadával
(32,5%) csökkent a népességszám
egy évtized alatt. Ez egyben a
terület értékelését is jelezte: a vasút
és az autópálya környezeti zavaró

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)
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kerület
összesen
2001
144 441
10,3

Őrmező
városrész
2001
6 358
10,7

63,2

kerület
%-ában
2001
4,4

kerület
összesen
2006
136 577
11,3

Őrmező
városrész
2006
6 910
10,1

68,5

60,2

62,3

-3,0

-6,2

26,5

20,9

28,5

27,6

+2,0

+6,7

11,3

12,8

33,7

26,6

70 183
4.4

2 969
1,4

4,2

72 198

2 969

+2 015

0

102,9

100,0

39,0

33,4

6,2

6,5

57,4

62,2

41,4

32,7

132 949

6 254

4,7

129 847

6 571

- 3 102

+317

97,7

105,1

110

Változás
2001-2006
XI. ker.
Őrmező
- 7 864
+552
+ 1,0
-0,6

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Őrmező
94,6
108,7
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hatása valamint az avulófélben levő panelos lakótelep nem tudott vonzó lakókörnyezetet biztosítani.
Ugyanakkor a kerületi népesség nyilvántartás szerint a 2007-es lakónépesség száma magasabb, mint a
népszámláláskori. Ez vélhetően statisztikai hiba, mert az előző évtized nagyon jelentős népességfogyása – különösebb indokkal alátámaszthatatlanul – nem valószínű, hogy népesség növekedésbe váltott át,
különösen úgy, hogy közben a lakásszám azonos maradt, új lakások nem épültek. Ugyancsak hibára
utal az is, hogy a korcsoport megoszlás a beköltözés ellenére a kerületinél gyorsabban romlott volna.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

Őrmező városrész
%

23 007
6 590
1 819
309
644
88

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

%
576
165
75
8
16
2

100,0
28,6
100,0
10,7
100,0
12,5

A terület – a lakótelep viszonylag alacsonyabb presztízse és a terület környezeti túlterheltsége miatt csak a kevésbé iskolázottakat tudja megtartani, a diplomások aránya (26,6%) messze alatta marad a
kerületi átlagnak (33,7%), míg a csak általános iskolát végzetteké (12,8%) felülmúlja azt (11,3%). A népesség a KSH népszámlálási adatai alapján 2001-ben fiatalabb volt a kerületinél, elsősorban a kisebb
arányt képviselő idős korosztálynak köszönhetően. Az ezredforduló óta a korosodási folyamat azonban
itt erősebb, mint a kerület egészében, a 2001-ben még az áltagosnál valamivel magasabb gyerek-arány
mára a kerületi átlag alá csökkent. Az óvodába beírt gyerekek száma az 1990-es 358 főről 2007-re 220
főre (61,4%) mérséklődött, a csoportok száma 16-ról 10 re csökkent. A nyugdíjas korúak aránya még ma
is elmarad az újbudai átlagtól, de a növekedés mértéke meghaladja a kerületit. A munkaképes középkorúak részaránya magas, ebből eredően a foglalkoztatottak és a munkajövedelemmel rendelkezők aránya
is meghaladja a kerületben szokásosat.
A lakások száma is csökkent 1990-2001 között, igaz a népességcsökkenésnél kisebb arányban. A városrész lakásállománya 2001-ben a kerületinek 4,23 %-a volt, ez szinkronban volt a lakónépességi
aránnyal. A kerületi kimutatások alapján a rendszerváltás óta nem változott a lakásszám.
A városrész problémái nem túl kedvező elhelyezkedéséből adódnak, gondot okoz azonban, hogy ezen
nehezen és csak korlátozott mértékben lehet javítani. A terület fontosságát és szerepét azonban az Etele téri központhoz kapcsolódó fejlesztések jelentős mértékben megnövelik majd.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
• Keserűvíz-gyógyvíz jelenléte
• Kedvezőtlen fekvés
• A kerületinél kedvezőbb népességi korstruktúra • Városszerkezeti elszigeteltség, a vasút átjárhatatlansága
• Magas foglalkoztatottsági szint
• Jelentős környezeti terhelés (lég- és zajszeny• Jó – külső – közúti közlekedési kapcsolatok
nyezés) a főutak és vasút mentén
• Népességmegtartó erő hiánya, alacsony
presztízs
• A keserűvíz nem kellő hasznosítottsága
• Városkapu szerepkör kialakítás hiánya
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• A vasút átjárhatóságának megoldása a Kelenföl- • Az agglomerációs átszállóhely kialakítása
di pályaudvar térségében több helyen is
további forgalmi és környezetterhelést okoz
• A városrész szervesebb bekapcsolása a város- • Nem oldódik meg a terület védelme az autópászerkezetbe (az Etele tér felé)
lya és a vasút felől
• A tömegközlekedési kapcsolatok javítása a metró • Késik vagy elmarad a panelos lakótelep rehamegépítésével
bilitációja
• A városkapu-elhelyezkedésből adódó lehetősé- • Túlépülnek a szomszédos területek és ebből
gek hasznosítása
többletterhelés csapódik le Őrmezőn is
• A városrész szerepének növelése az agglomerációs buszpályaudvar és az ingázó forgalmat
„megfogó” P+R parkolók ide telepítésével
• Munkalehetőségek teremtése a közelben
• Keserűvizek, ásványvizek nagyobb hasznosítása
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MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o

Társadalmi problémák:
 A terület gyenge népességmegtartó ereje
 A lakónépesség képzettségi szintjének viszonylagos alacsony volta

o

Az épített környezet problémái:
 Rendezetlen városkép, összehangolatlanság, romló épületállag, karakter-hiány
 Humán közterületek és közösségi területek nem túl magas színvonala

o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 Ápolt és használható, jól felszerelt zöldterületek, gyalogos terek szűkössége
 Kiugróan magas környezetterhelés, magas zajszint a főutak és vasút mellett

o

Gazdasági problémák:
 Keserűvizek csupán részleges hasznosítása

o

Közlekedési problémák:
 A többi kerületrésszel és a kerületközponttal való kapcsolatok hiánya
 A vasút átjárhatóságának javítása, az elvágó hatás csökkentése
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3.2.11. DOBOGÓ (J)

A településrész túlnyomó többsége zöldterület és erdő, melyek szabadidős célokra hasznosítottak és
megőrzendők. Lakónépessége a népszámlálás idején alig több mint a kerületi 0,1%-a. A kerület övezeti
terve továbbra is zöldterületi ill. erdőterületi hasznosításba sorolja Dobogót, övezetátsorolással megteremtett építési lehetőség csak a terület ÉK-i részében lesz majd.
A területen fejlesztési lehetőség a zöldterületek további rekreációs célra való hasznosítása, berendezése, a szabadidős profil szélesítése is.
A lakossági és lakásadatokat, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos statisztikát a mellékelt táblázatok
tartalmazzák, de az adatok kiértékelésének nincs jelentősége, mivel a területen megjelenő értékek
Újbuda egészéhez viszonyítva olyan jelentéktelenek, hogy információs értékük gyakorlatilag nincs. Valószínű az is, hogy a népszámláláshoz képesti népesség csökkenés statisztikai hiba, ami a lakosság be
nem jelentkezéséből fakad, azaz a ténylegesen ott lakók és a kimutatás szerint hivatalosan ott lakók
száma között eltérés mutatkozik.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
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Dobogó városrész
%

23 007
6 590
1 819
309
644
88

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7
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%
8
2
1
0
0
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0
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Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

kerület
összesen
2001
144 441
10,3

Dobogó
városrész
2001
176
10,2

63,2

kerület
%-ában
2001
0,1

kerület
összesen
2006
136 577
11,3

Dobogó
városrész
2006
15
6,7

Változás
2001-2006
XI. ker.
Dobogó
- 7 864
-161
+ 1,0

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Dobogó
94,6

64,2

60,2

80,0

-3,0

26,5

25,6

28,5

13,3

+2,0

11,3

5,3

33,7

33,3

70 183
4.4

75
4,0

0,1

72 198

75

+2 015

0

102,9

39,0

33,6

6,2

3,5

57,4

61,8

41,4

40,9

132 949

178

0,1

129 847

14

- 3 102

-164

97,7

100,0

SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
• Szép táji környezet
• Autópálya zavaró zajhatása az É-i peremen
• Gazdag zöldfelületi adottságok
• Kedvezőtlen megközelíthetőség, nem kielégítő
tömegközlekedési kapcsolatok
• Rekreációs funkciók
• Jó átszellőzés
•
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• További rekreációs fejlesztések, a szabad- • A közlekedési kapcsolatok fejlesztése elmarad
idős kínálat bővítése
• Túlhasznosítottság miatt romlik az ökológiai
állapot
•
Dobogón nem jelentkeznek beavatkozást igénylő:
• társadalmi,
• gazdasági és
• építési
problémák.
MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK:
o

Zöldfelületi, fizikai környezet-minőségi, ökológiai problémák:
 A terület É-i, autópálya menti részének zajvédelme
 A zöldterületek ápoltsági szintjének fenntartása
 Tájképvédelem

o

Közlekedési problémák:
 Jobb (tömeg)közlekedési elérhetőség biztosítása
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3.2.12. PÉTERHEGY (K)

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen belül 15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség
arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony
komfortfokozatú
lakások aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma (fő)
48

kerület
összesen
2001

Péterhegy
városrész
2001

144 441
10,3

732
48
15,6

63,2

kerület
%-ában
2001

kerület
összesen
2006

Péterhegy
városrész
2006

136 577
11,3

1 148
22,6

65,7

60,2

67,6

-3,0

+1,9

26,5

18,7

28,5

9,8

+2,0

-8,9

11,3

9,2

33,7

32,9

70 183
4.4

236
5,9

0,6

72 198

256

+2 015

+20

102,9

108,5

39,0

37,2

6,2

5,8

57,4

60,2

41,4

23,3

132 949

732

0,55

129 847

1 092

- 3 102

+360

97,7

149,2

0,5

Változás
2001-2006
XI. ker.
Péterhegy
- 7 864
+416
+ 1,0
+7,0

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Péterhegy
94,6
156,8

A sötétebb színárnyalat a kerületi átlagtól nagyobb eltérést jelöli
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Az É-i részén családiházakkal, déli felén lakóparkkal beépített lakóterület a kerület területének másfél
százalékát foglalja el. Itt is valószínű, hogy a tényleges állapot eltér a statisztikában nyilvántartottól: azaz
a lakásszám is nagyobb, (csak még használatbavételi engedély nincs mindegyikre kiadva) és a népességszám is magasabb (de csak a bejelentkezett népesség jelenik meg a nyilvántartásban).
Kialakult városrész, további jelentős építési lehetőségek nincsenek. Monofunkciós kertváros, alapellátása a szomszédos körzetekben biztosított. Kedvező környezeti állapotú terület, bár a vasút és 7. sz. főút
környezeti terhelése az É-i és Ny-i határ mentén észlelhető.
2006

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Péterhegy városrész
db
%
77
22
6
1
2
0

100,0
28,6
100,0
16,7
100,0
0

A népszámlálása idején kerület lakosságának mindössze fél százalékát képviselő péterhegyi népesség
a kerületi átlagnál sokkal fiatalabb volt, a gyermekek aránya a kerületihez képest másfélszeres (15,6%),
az időseké (18,7%) pedig lényegesen elmaradt az újbudai hányadtól (26,8%). Ez a lakóparki új beköltözések hatására az utóbbi években méginkább eltolódott a fiatalodás irányába: 2007-re a gyermek korosztály aránya tovább nőtt és elérte a 22,6 %-os részarányt, az idősek aránya pedig radikálisan csökkent, mindössze 9,8 %, a kerületrészek között a legalacsonyabb és az újbudai átlagnak (28,5 %) egyharmada körül alakul. Ez hosszú távra is kedvező korstruktúrát biztosít. Az iskolázottság átlagosnak
mondható, a foglalkoztatottság – a korstruktúrából eredően - magasabb, mint a kerület egészében. A
kedvező korstruktúrából és magas foglalkoztatási szintből eredően nagyon alacsony, a kerületben Rupphegy után a második legjobb a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya.
SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Kellemes lakókörnyezet
• Jó környezeti adottságok
• Fiatal és iskolázott népesség
LEHETŐSÉGEK
• Kis mértékű intézményfejlesztés a 7-es
út mentén

GYENGESÉGEK
• A vasút és 7 sz. főút menti területek
környezetterhelése
• A területen belüli intézményellátás hiánya (ellátás a szomszédos területeken)
VESZÉLYEK

A területen beavatkozást igénylő problémák nincsenek, a fejlesztések befejezése és a déli határon a
Hosszúréti patak környezetének zöldfelületi rendezése várható.
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3.2.13. ÖRSÖD (L)

A kerület DNy-i határán, Budaörssel szomszédosan elhelyezkedő, többnyire beépítetlen terület, pedig
elhelyezkedéséből adódóan a főváros kapuja lehetne. Ez a szerep „automatikusan” be fog következni,
ha a 4-es metró virágpiacig tervezett – nagyon kívánatos/szükséges – meghosszabbítása megépül. Ez a
pont lehetne az, ahol az agglomerációból naponta ingázók személykocsi forgalmát P+R parkolókban
„blokkolni” lehet és a nagyon gyors és kapacitív, a belvárossal jó kapcsolatot teremtő metróra át lehetne
szállítani. Ehhez kapcsolódóan természetesen a napi élelmiszer bevásárlás lehetőségét is biztosítani
kellene a metró végállomás/parkoló térségében. Ezáltal a fővárost, azon belül a XI. kerületet kiemelkedően terhelő forgalom jelentősen csökkenthető lenne. A városkapuban további kereskedelmi létesítmények, bevásárlóközpontok elhelyezése nem javasolható, hiszen azok nagy mennyiségben Budaörsön
már megépültek. Fontos, hogy a virágpiac környékén: a Budaörsi út – Kőérberki út – autópálya –
Kétvölgy utca által határolt területen e távlati cél megvalósításához elegendő terület maradjon, ezért
a térségben már ma is megjelenő befektetői igények/szándékok önkormányzat által meghatározott (szűkebb) keretek között tartása, a terület távlati célokra tartalékolása elengedhetetlen.
Örsödöt az autópálya bevezető szakasza, az Egér út és 1. útig való meghosszabbításának nyomvonala
több területre tagolja. Ezek közül távlati szerepét tekintve az autópályától É-ra levő, fent említett terület a
legfontosabb, de a repülőtér környéke is városkapuvá válhat, különösen, ha a reptér távlati szerepe kisgépes civil forgalom fogadása.
Az autópályától D-re levő területnek a pálya felőli közvetlen megközelítését az Egér úti csomópont biztosítja. Ha a metró tervezett meghosszabbítása a belváros jó elérhetőségét megteremti, a reptér és az
Egér úti csomópont térségében Budapest „érkezési ponti” szállodái helyet kaphatnának. A Kőérberki út –
Repülőtéri út – Egér út által határolt háromszög mezőgazdasági területéből a repülőtér melletti 12 ha-os
rész már beépítésre szánt területté, nagy zöldfelülettel rendelkező intézményterületté átsorolásra került.
Ha a városkapu fejlődés megindul, e funkcióknak a Kőérberki út mentén az Egér út felé való terjeszkedése prognosztizálható. Fontos, hogy a terület magas színvonalú és jó környezetet biztosító legyen, ne
gazdasági/kereskedelmi funkciókkal teljen meg.
Az idegenforgalmi – rekreációs – szabadidő-ipari szerepkört az is erősítheti, hogy az Egér út – autópálya
–Dobogó közötti terület a keserűvíz források védelme érdekében továbbra is beépítetlenül hagyandó
2009. MÁRCIUS

117

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

erdő- és zöldterületi övezet, melynek egészségi-turisztikai erdőként rekreációs célra való hasznosítása
elképzelhető (de csak a keserűvizek védelmével összehangoltan).
A terület népszámlálás szerinti népességi adatait az alábbi táblázat tartalmazza, de mivel gyakorlatilag
lakatlan, az adatok elemzése nem releváns.
A vállalkozási ill. kereskedelmi és vendéglátási adatok elemzése ugyancsak felesleges, a területre bejegyzett működő vállalkozások száma elenyésző.

Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

kerület
összesen
2001
144 441
10,3

Örsöd
városrész
2001
34
2,9

63,2

Örsöd
városrész
2006
83
33,7

58,8

60,2

34,9

-3,0

-23,9

26,5

38,2

28,5

31,3

+2,0

-6,9

11,3

65,0

33,7

3,4

70 183
4.4

14
21,4

0,02

72 198

14

+2 015

0

102,9

100,0

39,0

35,0

6,2

30,0

57,4

61,9

41,4

41,2

132 949

35

0,02

129 847

79

- 3 102

+44

97,7

225,7

Változás
2001-2006
XI. ker.
Örsöd
- 7 864
+49
+ 1,0
+30,8

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

49

kerület
összesen
2006
136 577
11,3

2006

kerület
%-ában
2001
0,02

Örsöd városrész
%

23 007
6 590
1 819
309
644
88

Változási %
2006/2001
XI. ker.
Örsöd
94,6
244,1

db
100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

%
8
2
1
0
0
0

100,0
25,0
100,0
0
0
0

SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• „Érkezési pont” helyzet
• Fejlesztésre alkalmas, nagy kiterjedésű, még
beépítetlen területek
• Jó – és a tervek szerint tovább javuló - felszíni
közlekedési kapcsolatok
• Jó átszellőzés
• Repülőtér jelenléte
LEHETŐSÉGEK
• Metró meghosszabbítási és az agglomerációs
forgalom számára intermodális csomópont,
agglomerációs P+R, kapcsolódó kereskedelem
• Közúti és légi városkapu és hozzá csatlakozó
(turisztikai) fejlesztések
• Rekreációs és zöldterületi fejlesztések
49

GYENGESÉGEK
• Kihasználatlan lehetőségek, alulhasznosított
területek
• Nincs önkormányzati telektulajdon a kulcspozícióban levő helyeken

VESZÉLYEK
• Késik vagy nem valósul meg a metróvonal
kivezetése a virágpiacig
• A területek nem tartalékolhatók, más célra
kerülnek beépítésre

A változások értékelő színezését a táblázat nem tartalmazza, mert az alacsony lakosszám miatt nem a reális állapotot tükrözné
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A városrész a benne rejlő fejlesztési lehetőségek miatt fontos. A metróvonal meghosszabbítása a
virágpiac térségéig nemcsak a kerület, hanem a főváros érdekében is kulcsfontosságú, kérdéses azonban, hogy a városkapuhoz kötődő egyéb (idegenforgalmi) fejlesztésekre milyen igény jelentkezik, ill.
mivel az ilyen jellegű befektetői szándékok megvalósulásának is feltétele a metró virágpiacig kivitele, a
megvalósulás várható ideje hosszú táv.
MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK
A területen megoldandó, beavatkozást igénylő problémák jelenleg nincsenek.
A fejlesztési lehetőségek fenntartásával kapcsolatosan azonban fontos tennivalók: a metróvonal
folytathatóságához a végállomás és a kapcsolódó P+R terület e célra való fenntartása, valamint a városkapu lehetséges területének más célra nem beépítése vagy csak ideiglenes – későbbi átalakítást
lehetővé tevő – hasznosítása. A jelenlegi gyakorlat, hogy befektetői nyomásra kis területű szabályozási
tervek készülnek – többnyire csomópont közeli, kulcspozícióban levő területekre – nem kellően biztosítja, hogy a hosszú távú fejlesztési lehetőségek fennmaradjanak, ezért a távlatban kulcsfontosságú területekre célszerű lenne beépítési korlátozást (változtatási tilalmat) érvénybe léptetni – legalább a fejlesztéseket tartalmazó szabályozási tervek elkészültéig.
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3.2.14. KŐÉRBEREK ÉS KAMARAERDŐ (M)

A településrész túlnyomó többsége még beépítetlen, zömmel erdőterület és azzal összemérhető nagyságú kertes mezőgazdasági – volt zártkerti – terület. É-i peremén található beépítés, melynek Ny-i, Budaörs gazdasági területeivel szomszédos részén honvédségi terület és a hozzá tartozó lakótelep, Kkétharmadában pedig új ill. építés alatt álló lakópark helyezkedik el. A terület lakónépessége a népszámláláskor mindössze a kerületi fél százaléka volt, de a lakóparkba tervezett 1300 lakás megépültével a
városrész helyzete változni, jelentősége növekedni fog. A lakópark a népszámláláskori lakossági koröszszetételt is alaposan megváltoztatja majd, a korábbi meglehetősen elöregedett (2001-ben mindössze 3%
gyermek és 67%-ot meghaladó nyugdíjas korú) korösszetételt a fiatalabb, kb. négyezer fő népesség
beköltözése várhatóan nagyon kedvezően befolyásolja majd. Már 2007-re – a lakópark részleges megépültével - a gyermekek aránya 11,8 %-ra nőtt és az időseké a népszámlálás kori fele alá (30,8%) csökkent. Magas lett a munkaképes korúak (57,4 %) aránya, ami a foglalkoztatási viszonyokat és a népesség iskolázottsági szintjét is gyökeresen megváltoztatja. Ha a lakópark további részei is megépülnek, a
demográfiai összetétel kedvező változási folyamatai továbbra is folytatódnak.
A lakásszám – a népességszámhoz hasonlóan - több mint kétszeresére nőtt az ezredforduló óta, de
még mindig csak a kerületi lakásállomány fél százaléka található ebben a kerületrészben, így a kerület
egészében nem meghatározó tényező.
Munkahelyi/foglalkoztatási szempontból nem jelentős a terület, új munkahelyek csak a terv szerinti lakóparki intézményközpontban lesznek. A területen ma a kerületi vállalkozások mindössze 1-2 %-a működik
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kerület
Kőérberekösszesen
Kamara2001
erdő
városrész
2001
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen
belül
0-14
évesek aránya %
Lakónépességen
belül
15-59
évesek aránya%
Lakónépességen
belül
60-x
évesek aránya %
Legfeljebb ált. isk. végzettségűek
aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség arányában %
Lakásállomány (db)
Alacsony komfortfokozatú lakások
aránya %
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül %
Max. ált. isk. végzettséggel és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó népesség száma (fő)

144 441
10,3

676
3,1

63,2

kerület
%-ában
2001

Változási %
2007/2001
XI. ker.
Kőérberek
Kamaraerdő
94,6
214,2

1 448
11,8

29,7

60,2

57,4

-3,0

+27,7

26,5

67,2

28,5

30,8

+2,0

-36,4

11,3

33,3

33,7

10,0

70 183
4.4

139
38,8

0,2

72 198

389

+2 015

+250

102,9

279,9

39,0

50,2

6,2

21,9

57,4

40,0

41,4

54,3

132 949

640

0,48

129 847

1 377

- 3 102

+737

97,7

215,2

Kerület összesen
db

Működő vállalkozások száma
Ebből egyéni vállalkozások
Kiskereskedelmi üzletek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt
Vendéglátó helyek száma
Ebből egyéni vállak. által üzemelt

Változás
2001-2007
XI. ker.
Kőérberek
Kamaraerdő
- 7 864
+772
+ 1,0
+8,7

136 577
11,3

2006

0,47

kerület Kőérberekösszesen Kamara2007
erdő
városrész
2007

%
23 007
6 590
1 819
309
644
88

100,0
27,8
100,0
17,0
100,0
13,7

Kőérberek-Kamaraerdő városrész
db
%
384
100,0
110
28,6
42
100,0
5
11,9
11
100,0
1
9,1

SWOT ANALÍZIS
ERŐSSÉGEK
• Kiterjedt erdőterületek
• Jó környezeti minőség
• Viszonylag jó (tömeg)közlekedési kapcsolat

GYENGESÉGEK
• Munkahely és intézmény hiányos térség, a fejlesztésekhez az alapellátás
biztosítása is problémás

LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
• A lakóparki beépítés folytatása
• A zártkerti területek spontán, nem szabályozott módon alakulnak lakóterületté
• Volt zártkertek kertvárosi lakóterületté átfejlődése
• Az Albertfalvi híd – Rózsavölgyi út (külső gyűrű) nem alagútban, hanem felszí• Az erdőterületek rekreációs és környezeti nenen épül meg és zavaró hatású lesz
velési szerepének erősítése
• A városrész jelentős része érzékeny
karsztos vagy felszínmozgás veszélyes
terület
A városrész problémája lehet, hogy a kiskert övezetekben – a volt zártkerti területekhez hasonlóan jelentkezhet a lakóterületté átalakulás igénye. Ez az igény erősödhet, hiszen a kertes mezőgazdasági
területekkel szomszédos, hasonló területfelhasználások mind Budaörsön, mind a XXII. kerületben már
kertvárosias lakóterületté átfejlődtek ill. a fenti lakóparkkal határosak, így egyre nehezebben indokolható
a kertes mezőgazdaság fenntartási kötelezettsége. Ugyanakkor az átfejlődést korlátozza/ellenzi, hogy a
zártkertek többsége igen érzékeny karsztos vagy felszínmozgás veszélyes területen fekszik, ezért jelentős közműfejlesztési és városüzemeltetési szükségletekkel és költségekkel járna az átalakulás.
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4. STRATÉGIAI FEJEZET
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4.1. ÚJBUDA ÁTFOGÓ JÖVŐKÉPE
Budapest fejlesztési programjaival szinkronban cél: a kerület és környezete területén a környezetitermészeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi élhetőség, versenyképesség, fenntarthatóság
és kohézió erősítése.
Cél tehát:
• a gazdaság
• a társadalom és
• a környezet
egyensúlyának megteremtése, annak biztosítása, hogy ezek egyike sem „írja felül” a másik tényező
érdekeit, a döntések során nem egyik vagy másik szempont érvényesül, hanem a három – gyakran csak
kompromisszumok árán megteremthető – összhangja.
Ehhez
• Újbuda gazdasági versenyképességének hosszú távon fenntartása szükséges úgy, hogy az:
• területtakarékos, és a környezettel harmóniában legyen,
• a környezetet ne károsítsa,
• a természeti értékeket (Dunapart, hegyvidék, erdőterületek) ne veszélyeztesse,
• a kerület – közösségi célra hasznosítható - bevételeit növelje.
•

a környezet-, táj- és természetvédelmi szempontok érvényre juttatása, a természeti és emberi környezet jó állapotban tartása szükséges úgy, hogy az:
• csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozza a fejlődést,
• biztosítsa a lakosság kikapcsolódását és rekreációs igényeinek kielégítését,
• a városi környezet levegőtisztaság-védelmét és klímaviszonyait kedvezően befolyásolja,
• lehetőséget adjon a táji/természeti értékek kímélő – gazdasági - hasznosítására (idegenforgalom, gyógyturizmus, rekreáció, szabadidőipar).

•

a helyi társadalmi kohézió erősítése, az együttműködés javítása szükséges úgy, hogy az:
• a kerületi lakosság különböző korcsoportjainak és rétegeinek együttműködését is javítsa,
• segítse elő az össz-kerületi vagy kerületrészi érdekek miatt szükséges fejlesztésekben
való vállalkozói/lakossági részvételt,
• erősítse a helyi/városrészi identitás kialakulását és a lokálpatriotizmus megerősödését,
• a civil szerveződések megerősödését, aktivizálódását erősítse,
• segítse elő a nemek közti egyenlőséget,
• a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok helyzetét és foglalkoztatottsági arányukat javítsa,
• a demográfiai problémák megoldása érdekében a családbarát foglalkoztatási módok
(távmunka, rész/osztott munkaidő) elterjedését ösztönözze.

4.2. A JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA, CÉLOK KITŰZÉSE
Mivel a kerületfejlesztési stratégia a jóváhagyott kerületfejlesztési koncepcióval összhangban kell legyen, annak fogalom és célrendszerét a stratégia átvette, így teremtve folyamatos kapcsolatot a két
munka között, hiszen a fejlesztési stratégia a koncepció konkrét tennivalókra, lépésekre lebontása, fontossági-ütemezési javaslat kidolgozása (is). Az azonos fogalomhasználatból, megnevezésekből azonban a konkrét feladatok szintjén több esetben is ismétlések származnak, hiszen ugyanaz a tennivaló (pl.
védett vagy védőterületekkel szükséges tennivalók vagy forgalomcsillapítás, stb.) a környezetvédelemnél, a területfelhasználási – vagy éppen társadalmi – hatásoknál egyaránt megjelenhet.
Az összefüggéseket tematikus célonként külön-külön mutatjuk be, majd a célokat és a problémákat városrészenként összesítjük, és ennek területi sűrűsödése alapján jelöljük ki a fejlesztési lehetséges akcióterületeit.
4.2.1. A 15-20 évre szóló hosszú távú átfogó fejlesztési célok
A kerület fejlesztési céljai között Újbuda fővároson belüli jelenlegi státuszát megtartó fejlesztések és
problémamegoldó, valamint társadalom- és gazdaságfejlődést inspiráló fejlesztések egyaránt vannak.
4.2.1.1. A státusz/szerep megtartó, erősítő fejlesztések:
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A kerület vezető népességi szerepének megtartása, a népességfogyás megállítása, az elöregedési ütem fékezése, a növekvő idősellátási igényekre felkészülés
A kerületi népesség kvalifikációs szintjének megtartása, a (szellemi) foglalkoztatás biztosítása,
további K+F munkahelyek létrehozása
Vízvagyon megóvása, vízminőségvédelem
A védendő természeti és épített értékek, hagyományok megőrzése – kímélő hasznosítással

4.2.1.2. A problémamegoldó, helyzetjavító és a kihasználatlan lehetőségeket hasznosító fejlesztések:
• A népesség kulturális és rekreációs igényeinek a mainál jobb és szélesebb körű kiegészítése,
• Az egészséggazdaság és az egészséges életmódot elősegítő sport- és szabadidőipar fejlesztése,
• A környezeti állapot javítása, a környezetterhelés csökkentése, a lakossági környezettudatosság
emelése,
• Az agglomerációs (közlekedési) problémák enyhítése,
• A kerületi környezetminőség javítása, közterületek (be)rendezése, a települési vonzerő növelése,
• A területfelhasználás hatékonyságának javítása,
• A településrészi központrendszer továbbfejlesztése,
• A biológiai aktivitás növelése, zöldterület fejlesztések.
4.2.2. A 7-8 évre szóló tematikus fejlesztési célok
4.2.2.1. Társadalmi célok
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Népességmegtartás, a népességfogyás megállítása, de legalábbis a fővárosi ütemnél kisebb
mértékre csökkentése, az elöregedés fékezése a fiatal lakosság megtartásával/vonzásával,
Az egyre növekvő számú és arányú időskorú népesség helyzetének/ellátásának javítása, foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, elfoglaltság/program biztosítása,
A sport- és rekreációs lehetőségek javítása az egészségmegőrzés, az egészséges életmód elterjesztése az életminőség emelése érdekében,
Az egészségügyi ellátórendszer javítása – különösen az új lakóterületek ellátó hálózatának biztosítása, ezen belül a bölcsődei hálózat bővítése,
A kulturális élet fellendítése, társadalmi összetartó erejének fejlesztése a különböző korcsoportok
kapcsolatainak erősítése érdekében, a kultúra gazdasági erejének – és jövedelmezőségének növelése,
Az önkormányzati kézben levő oktatási rendszer fejlesztése, alternatív igények kielégítése, integrált nevelésre, a nemek egyenlőségére, a sokszínűség elfogadására nevelésre, a pályaorientációban a horizontális nemi szegregáció megelőzésére alkalmassá tétele, a közoktatásban a férfi
foglalkoztatottak arányának növelése,
Az élhető város megalapozása, az identitástudat és kötődés erősítése, a közösségi terek színvonalának emelése, használhatóságának javítása,
Az agglomerációs problémák enyhítése, az agglomerációs forgalom keltette környezetterhelések
– és ezzel a társadalmi feszültségek – mérséklése,
Az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció fejlesztése, az önkormányzati honlap információtartalmának növelése, a térinformatikai nyilvántartások és tájékoztatás fejlesztése, a „találkozási” lehetőségek növelése a civil/közösségi házak révén,
A civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése (a közösségi házak és köztéri lehetőségek
fejlesztéseivel (is) összehangoltan).

4.2.2.2. Az épített környezettel kapcsolatos célok
•
•
•
•
•

A fejlesztések, felújítások központi - az önkormányzat általi - funkcionális és esztétikai koordinálása, utcakép-rendezési programok elindítása, sortatarozások összehangolása,
A területi hatékonyság javítása, érvényesítése,
A lakásprogram korszerűsítése,
A paneles lakótelepek problémáinak enyhítése, a panelrehabilitáció koordinálása és elősegítése,
A központrendszer fejlesztése, új városrészközpontok kialakításának segítése (Bartók Béla út
kulturális központ, Etele téri központ, Skála-tömb kereskedelmi központ, Albertfalvi városrészközpont, új lakóterületek (pl. Rupp-hegy, Madárhegy) központjai),
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Közterületek fejlesztése, funkcionális használhatóságuk bővítése célszerű és karakteres berendezéssel, utcabútorozással

4.2.2.3. Ökológiai, környezetvédelmi, zöldterület fejlesztési célok
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A biológiailag aktív felületek megőrzése és fejlesztése a növényállomány gazdagításával, a kiültetési intenzitás növelésével, többszintes növényállomány létesítésével, függőleges zöldfelületek
létrehozásával, árnyékoló és támszerkezetek létrehozásával, épület bütük, tűzfalak befuttatásával,
Potenciális zöldfelület fejlesztési területek kijelölése, a lehetőségek kiaknázása új zöldterületek
kialakításával, más területfelhasználáson belüli (intézménykertek, magánkertek, gazdasági telkeken belüli zöldfelületi arány betarttatása, közlekedési területek forgalmon kívüli területei és gyalogosfelületei, stb.) zöldítési lehetőségek kihasználásával,
Közpark hiányos területek zöldfelületi fejlesztése – a fentieken túl – függőleges zöldfelületek
(pergola, sövény, befuttatás) kialakítása, (zárt)udvarok növényzetesítése, függőfolyosók futónövénnyel gazdagítása, zöldtetők/teraszok létrehozása,
Országosan és főváros által védett és védelemre javasolt területek védelmének érvényre juttatása, pufferterületek kialakítása (ahol szükséges és lehetséges),
Érzékeny talajú területek (pl. nyílt karsztok) szennyezés elleni védelme
Vízvagyon (termál- és keserűvíz források) védelme és kímélő hasznosítása,
Élővizek védelme, revitalizálása (ahol szükséges), patakok, kisvízfolyások védelme,
Zajhelyzet javítása – részben közlekedésfejlesztési és forgalomszervezési eszközökkel a terhelés csökkentése, részben a zajárnyékolás (növényzeti, művi/épített, épületakusztikai) megoldásával,
A levegőminőség javítása – elsősorban a közlekedési terhelés csökkentésével és a növényállomány intenzívebbé tételével, az átszellőzést biztosító fejlesztési megoldások alkalmazásával,
Korszerű hulladékkezelés, az intenzív beépítésű – nagy laksűrűségű – területeken a szelektív
hulladékgyűjtés fejlesztése,
A lakosság környezetminőségről tájékoztatásának fejlesztése – elsősorban a közösségi házak
tevékenységén belül ill. a kerületi honlap tartalomfejlesztésének keretében.

4.2.2.4. Gazdaságfejlesztési célok
•
•
•
•
•
•
•

Az egyes településrészeken domináns fejlesztési irányok/eszközök meghatározása,
A tudásipar, K+F fejlesztési lehetőségeinek és területeinek rögzítése,
A rekreáció, egészség-gazdaság és idegenforgalom fejlesztési lehetőségeinek feltárása,
A tudásipar és felsőoktatás együttműködésének elősegítése (területtől függetlenül),
Értékelvű marketing, a területek értéken hasznosulása ill. a telekárral harmonizáló haszon megtermelhetőségének elősegítése,
Panelos lakótelepek és barnamezős területek rehabilitációjának ingatlangazdálkodási elősegítése,
Az üzleti alapú és humán (közösségi) célú fejlesztési területek kijelölése.

4.2.2.5. Közlekedésfejlesztési célok (a területfelhasználási, közlekedéshálózati, környezetvédelmi kedvező hatások érdekében)
•
•
•
•
•
•

A kerület külső tömegközlekedési kapcsolatainak fejlesztése (metró, villamos, elővárosi vasút,
agglomerációs buszközlekedés),
A kerület külső közúti kapcsolatainak fejlesztése, különösen a keresztirányú hálózatok bővítése,
a pesti oldallal való kapcsolatok javítása, az autópálya forgalmának jobb (több nyomvonalon
megosztott) elvezetése,
A kerület úthálózat fejlesztése, különös tekintettel az újonnan beépülő területekre és az
intermodális (közlekedési eszközt váltó átszállási) csomópontokra,
A kerületen belüli tömegközlekedési fejlesztések (a külső tömegközlekedési kapcsolatokra (metró) ráhordás és a ma ellátatlan területek (Info-Park, Rupp-hegy, Madárhegy) ellátásjavítása),
A kerékpáros és gyalogos közlekedés hálózatépítése, a vasútvonalak átjárhatóságának javítása,
A kerületen belüli parkolási gondok enyhítése és P+R parkolók kialakítása az agglomerációs forgalom csökkentésére.
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4.2.2.6. Közmű- és energiaellátás fejlesztési célok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A vízhálózat fejlesztése az újonnan beépülő és a rekonstrukciós/átalakuló területeken,
A csatornahálózat kapcsolatának kiépítése az É-Csepelen épülő szennyvíztisztítóhoz,
A főgyűjtő csatornahálózat bővítése,
A mellékgyűjtő csatornahálózatok bővítése és rekonstrukciója (ahol szükséges),
Patakok, kisvízfolyások rendezése,
Keserűvíz források hidrogeológiai védelme,
A termálvíz források védelme és a termálvíz ökologikus hasznosítása,
Árvíz hullámtéri öblözetek problémáinak megoldása,
Környezetbarát fűtési rendszerek elterjedésének, fejlesztésnek elősegítése,
Albertfalva városközpont beépítését akadályozó nagyfeszültségű légvezetékek kiváltása, a Mezőkövesdi úti elektromos alállomás esztétikai javítása.

4.2.3. A középtávú tematikus célok területi hatóköre kerületrészenként a lokális problémákból
levezetve és a kerületrészekhez kapcsolódó fejlesztési célok
Az alábbiakban a kerületre vonatkozó középtávú fejlesztési célok területi hatókörét, városrészenkénti
bontását tekintjük át – az egyes városrészek problémáiból levezetve. A kerületrészekre csak olyan fejlesztési célokat telepítettünk, melyek területileg körülhatárolhatók és egy-egy sajátos kerületrész problémáinak kezelésére szolgál. A területhez nem köthető ill. konkrét területi hatással nem rendelkező fejlesztések nem jelennek meg a térképi ábrázolásokon.
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1

A népesség elöregedése, a lakosság 31,8 %-a nyugdíjas korú
A népesség elöregedése, a lakosság 33,5 %-a nyugdíjas korú
Az újbudai átlagnál alacsonyabb iskolázottsági szint
Kevés a közösségi használatra alkalmas köztér
Alacsony képzettségi szint

Kevés a közösségi használatra alkalmas köztér

Hiányos az intézményhálózat, az alapfokú ellátás is
csak nehezen (nagy távolságra) biztosítható
Kevés a közösségi használatra alkalmas tér

Gyorsan csökkenő lakónépesség
Alacsony foglalkoztatottsági szint

Gyorsan csökkenő lakónépesség
Elaprózódott háztartások

A kerületi átlagot meghaladó népességfogyás
A kerület nyugdíjasainak 40 %-a Kelenföldön
lakik

A kerületivel azonos mértékben csökkenő lakónépesség
Kevés a közösségi használatra alkalmas köztér

Közösségi ház hiányában a kulturális igények
kielégíthetősége nem elégséges

Kevés a közösségi használatra alkalmas tér

A kerületivel azonos mértékben csökkenő lakónépesség
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1.5
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.5
1.3
1.4
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1.5

1.7
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.3

Kerületrészekben megjelenő társadalmi problémák
PÉTER-HEGY

KŐÉRBEREK
ÉS KAMARAERDŐ

1.5
1.6
1.7
1.8

1.3
1.3

1.8
1.8

-

1.3

-

1.1

ÖRSÖD

K

-

J
DOBOGÓ

ŐRMEZŐ

I

A fejlesztések nem a jelenlegi (kevés) lakosság
miatt, hanem a jövő érdekében szükségesek

-

1.3

-

1.3

-

1.7
1.1

-

1.5
1.3
RUPP-HEGY
MADÁRHEGY

1.1

H

GAZDAGRÉT

1.1
1.2

G

A kerületihez képest alacsony iskolázottsági szint

1.7

F

Rohamosan , a kerületit meghaladó ütemben
fogyó lakónépesség

1.5

E

SASAD, SASHEGY

1.5

D

KELENVÖLGY

1.2.

C

ALBERTFALVA

1.1
1.2
1.3

N

KELENFÖLD

GELLÉRTHEGY

B

SZENTIMREVÁROS

LÁGYMÁNYOS

A

Kialakulófélben levő lakóterület, problémák a
még meg nem valósított állapotból (kialakulatlan
ellátórendszer) adódnak

A népesség elöregedése, a lakosság 33,6 %-a 60
éven felüli

Gyorsan csökkenő lakónépesség
Kevés a közösségi tér

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

1.1 népességmegtartás
1.2 időskorúak ellátásának javítása
1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.4 egészségügyi ellátórendszer fejlesztése
1.5 kulturális élet fellendítése
1.6 önkormányzati kézben lévő oktatási rendszer fejlesztése
1.7 az élhető város megalapozása
1.8 az agglomerációs problémák csökkentése
1
1.9 az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció fejlesztése
1.10 a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése

4.3.2.1. Társadalmi célok kerületrészenkénti bontásban

Kerületrészekben megjelenő 7-8 éves társadalmi, épített környezettel kapcsolatos stratégiai célok
L
M

Az 1.9. és az 1.10. minden kerületrészre érvényes, szervezést igényel, de területi/építési vonatkozása nincs, ezért a táblázatban nincs jelölve
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1.2-1.5
1.1-1.2
1.5-1.7
1.1-1.2-1.3-1.5-1.7

1.3-1.4-1.5-1.6
1.3-1.4-1.5-1.6-1.7
1.1 -1.3-1.5-1.7

1.1-1.2-1.3-1.5-1.6-1.7
1.3
1.1-1.3-1.5-1.6-1.7-1.8
1.3-1.8

1.3-1.5-1.7
1.3-1.5-1.6-1.7
1. TÁRSADALMI CÉLOK
TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

1.3-1.8
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Az építészeti értékek nem kellő tudatosítása, bemutatása

A villanegyedi karakter nem megfelelő védelme
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2.5
2.6
2.4
2.5
2.6
2.6

KŐÉRBEREK
KAMARAERDŐ

L

ÖRSÖD

DOBOGÓ

K
PÉTER-HEGY

J

A fejlesztés során feladat a helyi egységes karakter és magas városképi, közterületi színvonal kialakítása

2.4

I
ŐRMEZŐ

H

-

-

Humán közösségi terek bővíthetősége

2.6

RUPP-HEGY,
MADÁR-HEGY

G

Problémák a fejlesztés során jelentkezhetnek: feladat a helyi karakter és magas városképi/közterületi minőség kialakítása

-

-

2.5
2.6

Humán közösségi terek, gyalogos felületek hiánya
Helyi karakter hiánya

2.5
2.6

Városképi összehangolatlanság, lépték-ütközések,
rendezetlenség

2.4
2.5
2.6

A fejlesztések során humán közösségi terek kialakítása, berendezése szükséges

2.4
2.5
2.6

Kialakulóban levő terület, feladat a helyi jelleg/karakter megteremtése

2.5
2.6
GAZDAGRÉT

F

Humán közösségi terek nem elégséges volta

SASAD,
SAS-HEGY

E

Panelos lakótelep rehabilitációs igénye, építészeti
egyoldalúság feloldása

KELENVÖLGY

D

Humán közösségi terek hiánya

ALBERTFALVA

C

Humán közösségi terek hiánya

Humán közösségi terek, gyalogos felületek hiánya
Helyi karakter hiánya

Rendezetlen városkép, városképi törések, építészeti
összehangolatlanság
Átalakulóban levő területek rendezetlensége

KELENFÖLD

N

Avuló állapotú panelos lakótelepek és igénytelen környezet
Az átalakulóban levő volt ipari területek rendezetlensége

2.6
SZENTIMREVÁROS

B

Gyakori városképi törések, stílusok és léptékek ütközése
A közterületek nem megfelelő színvonala, rendezetlensége,
szegényes utcabútorozás

2.5
2.6
GELLÉRTHEGY

LÁGYMÁNYOS

A

A kulturális városközpont folytatása a Kosztolányi Dezső térig

Nem megfelelően bútorozott és használható közterületek
Az építészeti karakter nem megfelelő védelme

Romló épületállag, elpiszkolódott homlokzatok
Igénytelen és egymással össze nem hangolt portálok

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2.1 fejlesztések központi koordinálása
2.2 területhatékonyság érvényesítése
2.3 lakásprogram korszerűsítése
2.4 a paneles lakótelepek problémáinak megoldása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése (kialakítása)
2.6 közterületek rendezése, berendezésének (stílusos) gazdagítása

4.2.3.2. Az épített környezettel kapcsolatos célok kerületrészenkénti bontásban

Kerületrészekben megjelenő 7-8 éves társadalmi, épített környezettel kapcsolatos stratégiai célok
M

2.5
2.6

Kerületrészekben megjelenő épített környezettel kapcsolatos problémák
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2.6
2.5-2.6
2.5-2.6
2.5-2.6
2.5-2.6
2.4-2.6
2.4-2.5-2.6

2.4-2.5-2.6

2.5-2.6

2.6

2.4-2.5-2.6

2. ÉPÍTETT KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS CÉLOK TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

2.5-2.6
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4.2.3.3. Zöldterületi, ökológiai, környezetvédelmi fejlesztési célok kerületrészenkénti bontásban
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése és fejlesztése
3.2 potenciális zöldfelületfejlesztési területek kijelölése, lehetőségek kiaknázása
3.3 közpark hiányos területek zöldfelületfejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek megóvása
3.5 talajállapot javítása, karsztos területek védelme, szabad talajfelületek megőrzése
3.6 vízminőség javítása, vízvagyon megóvása
3.7 élővizek revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása
3.9 levegőminőség javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés
3.11 lakossági tájékoztatás a környezet minőségéről

3.6
3.7
3.8

3.8

3.8

3.7
3.8

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.10

3.10.

3.10

3.10.

L

M
KŐÉRBEREK
KAMARAERDŐ

3.7
3.8

3.5

K

ÖRSÖD

3.8
3.9

3.5

3.3
3.4
3.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

J

PÉTER-HEGY

3.6

3.1

I

DOBOGÓ

3.8

3.4

3.1
3.2
3.3

H

3.1
3.2

3.1
3.2

3.1
3.2

3.1
3.2

3,7
3.8

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ŐRMEZŐ

3.4
3.5
3.6

G

RUPP-HEGY
MADÁRHEGY

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7
3.8
3.9
3.10

E

GAZDAGRÉT

3.1

F
SASAD,
SAS-HEGY

3.1

D
ALBERTFALVA

C
KELENFÖLD

3.6

N
SZENTIMREVÁROS

3.1
3.2
3.3
3.4

B
GELLÉRTHEGY

LÁGYMÁNYOS

A

KELENVÖLGY

A kerületrészekben megjelenő 7-8 éves zöldfelület, ökológiai, gazdasági stratégiai célok

3.2

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
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Nagy vasút menti zajterhelés

Kevés a közösségi használatú, színvonalas
(közterületi) zöld

Kevés a közterületi zöld, közösségi tér

A természetvédelmi terület körbeépítése veszélyezteti a védett értékeket

Az erdők megőrzendők
A lakóterülethez szükséges parkokat ki kell
alakítani

131

A beépítés káros hatásaitól meg kell védeni a
területet

Rendezetlen és hasznosítatlan a Dunapart
Kevés a zöldterület
Jelentős a közlekedési környezetszennyezés

Az autópálya zajhatása még
Gazdagréten is érezhető

A Kopaszi-gát kivételével zöldfelület szempontjából hasznosítatlan a Duna-part
Kevés a színvonalas közpark
Nagy a közlekedés okozta környezetterhelés
Szt. Imre forrás termálvíz hasznosítás hiánya

Magas zaj- és légszennyezési terhelés a főutak
nyomvonalai mentén

Fennáll a túlhasznosításból eredő degradálódás veszélye

A sűrűn beépített Bel-budai területek zöldfelület
hiányosak és nem mindenhol megfelelően
ápoltak

A termálvizek, gyógyvizek védelme
A városi főútvonalak mentén magas a zajszint

Kerületrészekben megjelenő zöldterületi, ökológiai problémák
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3.1-3.4-3.5-3.6
3.1-3.4-3.6
3.8-3.9
3.1-3.2-3.3- 3.4-3.6-3.8
3.1-3.3-3.4-3.5-3.8
3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.7--3.8- 3.10
3.5-3.8-3.10
3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8-3.9-3.10
3.1-3.2-3.4-3.53.6-3.7-3.8
3.1-3.2-3.4-3.5-3.6-3.7- 3.8

3.2-3.4-3.5-3.63.7-3.8-3.10

3.1-3.2-3.7-3.8

3.1-3.6-3.7-3.8
3.2-3.3-3.5-3.7-3.8-3.10

3. ZÖLDTERÜLETI,
ÖKÖLÓGIAI CÉLOK TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

3.1-3.2-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8

2009. MÁRCIUS
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Hasznosítatlan a Szt. Imre forrás gyógyvize
A Dunapart rekreációs/turisztikai lehetőségei csak részben hasznosítottak
Kiaknázatlanok a Dunapart rekreációs és idegenforgalmi
lehetőségei
-

-

A barnamezős területek átalakulásának folyamata még nem
fejeződött be, emiatt sok az alulhasznosított terület
Az Info-Park déli része még kiépítés előtt áll

A barnamezős területek átalakulásának folyamata még nem
fejeződött be, emiatt sok az alulhasznosított terület

-

-

2009. MÁRCIUS
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Kialakulóban levő terület, a központfejlesztés munkahelyteremtő szerepe nem kellően kihasznált

Kihasználatlan fejlesztési lehetőségek a szabadidő-iparban

4.3
4.6
4.7

A szabadidőipar fejlesztési lehetőségei kiaknázatlanok

L
KŐÉRBEREK
ÉS KAMARAERDŐ

K

ÖRSÖD

4.6

J
PÉTER-HEGY

4.3
4.6
4.7

I
DOBOGÓ

4.1

H
ŐRMEZŐ

4.1

Városkapu szerepkör fejletlen
Kihasználatlan idegenforgalmi potenciál

SASAD, SASHEGY

4.1

-

KELENVÖLGY

G

Rekreációs területek, szabadidőipar fejleszthetősége

ALBERTFALVA

RUPP-HEGY
MADÁR-HEGY

F
GAZDAGRÉT

4.7
E

Keserűvizek csak részleges hasznosítottsága

KELENFÖLD

4.3
D

-

SZENTIMREVÁROS

4.3

4.1
4.2
4.3
4.6
4.7

C

-

Turisztikai lehetőségek alulhasznosítottsága

A Bartók Béla út menti területek nem kellő színvonalú hasznosítása

4.7
N

GELLÉRTHEGY

4.1
4.2
4.3
B

a

-,

Citadella környékének nem kellően magas színvonalú turisztikai hasznosítása

LÁGYMÁNYOS

A

A
lakótelep
rehabilitációhoz
kapcsolódóan
monofunkcionalitás feloldása és munkahelyek létrehozása

Idegenforgalmi lehetőségek kihasználatlansága

Nem a kerület presztízséhez illő profilú és színvonalú kereskedelem

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

4.1 településfejlesztési szerep eszközeinek fejlesztése
4.2 a tudásipar fejlesztése

4.2.3.4. Gazdaságfejlesztési célok kerületrészenkénti bontásban

4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, idegenforgalom fejlesztése
4.4 együttműködés a gazdaság,felsőoktatás szereplőivel (területigény nélkül, mindenhol megjelenő cél)
4.5 értékelvű marketing (területigény nélkül, mindenhol megjelenő cél)
4.6 lakótelepek, barnamezős területek rehabilitációjának gazdasági és ingatlangazdálkodási fejlesztése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek kijelölése

A kerületrészekben megjelenő 7-8 éves zöldfelület, ökológiai, gazdasági stratégiai célok
M

4.1

4.3
4.3
4.3

4.7
4.7
4.7

Kerületrészekben megjelenő gazdasági problémák

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

4.3
4.3-4.7
4.1-4.2-4.3-4.7

4.1
4.1-4.6
4.1-4.2-4.3-4.6-4.7
4.3-4.7

4.3-4.6-4.7

4.3- 4.7

4.1-4.3-4.6- 4.7

4. GAZDASÁGI CÉLOK TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

4.1-4.3-4.7

2009. MÁRCIUS
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2009. MÁRCIUS
Szegényes tömegközlekedési ellátás
Metróvonal folytatása, metróra ráhordó buszhálózat

A vasút elvágó hatása miatt a kerületközponti közvetlen
kapcsolat hiányzik

RUPP-HEGY
MADÁR-HEGY

ŐRMEZŐ

DOBOGÓ

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2

5.5.

135
5.3
5.4
5.5.
5.3

5.6
5.6
5.7

L

5.1
5.2

KŐÉRBEREK
KAMARAERDŐ

ÖRSÖD

K

Albertfalvi-híd – Egérút alagutas kapcsolat érinti a területet

GAZDAG
RÉT

5.1
5.2

J

A fejlesztési területeken a belső úthálózat kiépítési igénye

5.4

I

A fejlesztési területeken a belső úthálózat kiépítési igénye
Albertfalvi-híd – Egérút kapcsolat megteremtése (alagúttal)

5.3

H

Metró meghosszabbítása a virágpiacig
P+R parkoló az agglomerációs forgalom megállítására

SASAD,
SAS-HEGY

G
PÉTER-HEGY

KELENVÖLGY

F

Nem kielégítő tömegközlekedési kapcsolatok

5.6
5.7

E

Vasút átjárhatatlansága miatt vasút-autópálya közé beszorított terület

Metróra ráhordó tömegközlekedés kialakítása

Vasútvonalak közé szorított terület, kapcsolathiányos, a
vasút átjárhatóságát meg kell oldani

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
ALBERTFALVA

5.1
D

A többi kerületrésszel és a kerületközponttal való közlekedési kapcsolatok hiánya
Metró kapcsolatok megteremtése szükséges

Az Albertfalvi hídra vezető úthálózat /csomópont kiépítetlen
Hiányzik a Dunaparton a kerékpárút

A funkcióváltáshoz szükséges belső úthálózat kialakítása
és minőségi javítása

KELENFÖLD

5.1

5.7
C

A Törökbálinti út továbbvezetésének hiánya
Új beépítések tömegközlekedési ellátása

Hiányzik a Hamzsabégi út meghosszabbítása az autópályáig és a Dunaparton a kerékpárút
Egyes területeken parkolási problémák

Villamos hiánya a rakparton és a Lágymányosi hídon
Kelenföldi pu. térsége rendezetlen, agglomerációs átszálló kapcsolatok hiánya

SZENTIMREVÁROS

N

Fejlesztési területek belső úthálózatának kiépítetlensége
Nem megfelelő tömegközlekedési kapcsolatok

Gyalogos felületek, sétálóutcák hiánya

Parkolási kapacitáshiány a frekventált központi részeken

5.6
5.7
GELLÉRTHEGY

5.1
5.2
5.3
B

A vasút elvágó hatása miatt a kerületközponti közvetlen
kapcsolat hiányzik

Helyenként parkolási nehézségek

Rossz útburkolati minőség a d-i oldali lakóutcákban

LÁGYMÁNYOS

A

Nagykapacitású tömegközlekedési kapcsolatok hiánya
(metró meghosszabbítás igénye)

Tömegközlekedéssel el nem látott területek (Info-Park, új
egyetemi kampusz)

Túlzsúfolt belső városrészek, főutak, kevés gyalogos
felület, parkolási problémák

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.1 a kerület külső tömegközlekedési kapcsolatainak fejlesztése
5.2 a kerület külső közúti kapcsolatainak fejlesztése
5.3 a kerület főhálózati fejlesztése
5.4 a kerület nem főúti úthálózatának fejlesztése
5.5 a kerületi tömegközlekedés fejlesztése
5.6 kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése, vasutak átjárhatósága
5.7 kerületi parkolási problémák megoldása, P+R és jelentősebb parkolók

4.2.3.5. Közlekedésfejlesztési célok kerületrészenkénti bontásban

A kerületrészekben megjelenő 7-8 éves zöldfelület, ökológiai, gazdasági stratégiai célok
M

5.3

5.7

Kerületrészekben megjelenő közlekedési problémák

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.1
5.1-5.7
5.1-5.2-5.3-5.6-5.7

5.1-5.3-5.5
5.1-5.3-5.4-5.5
5.1

5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-5.7
5.1-5.2

5.1-5.3-5.6-5.7

5.1-5.2-5.7

5.1-5.6
5.1-5.2-5.4-5.6-5.7

5. KÖZLEKEDÉSI CÉLOK
TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

5.3

2009. MÁRCIUS
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2009. MÁRCIUS
Árvízvédelmi problémák a Hosszúréti patak
mentén

Sasadi lejtő felszíni vízelvezető csatorna
rendezetlensége (Beregszászi árok felé)

Mezőkövesdi úti elektromos alállomás fejlesztést korlátozó hatása

Brassói úti csatorna és mellékgyűjtők hiánya

6.8
6.8
6.9
6.10

137

KELENVÖLGY

SASAD,
SAS-HEGY

J
K

RUPP-HEGY
MADÁR-HEGY

ŐRMEZŐ

DOBOGÓ

PÉTER-HEGY

6.1
6.1

6.3
6.4.
6.3
6.4

6.6
6.6

KŐÉRBEREK
KAMARAERDŐ

I

ÖRSÖD

H

GAZDAGRÉT

6.1
6.2

6.5

6.9

6.11
6.10

Kerületrészekben megjelenő közmű és energiaellátási problémák
6.4
6.4
6.4
6.4

6.7
6.6
6.7
6.6
6.7
6.6

6.7

Hosszúréti patak és környezetének rendezése szükséges

ALBERTFALVA

G

Keserűvíz források védőidomának bizonytalansága, lehatárolatlansága

F

A terület déli határán a Hosszúréti patak és
környezete rendezése szükséges

E

Keserűvíz források védőidomának bizonytalansága, védő intézkedések szigorítása

6.1
D

Keserűvíz források védőidomának bizonytalansága, védő intézkedések szigorítása

SZENTIMREVÁROS

C

A fejlesztési területek ellátatlansága

6.5
KELENFÖLD

N

GELLÉRTHEGY

LÁGYMÁNYOS

B

Az egyoldali ivóvíz betáplálás bizonytalansága (megszűntetés és körvezeték kiépítés
szükséges)

Szt. Imre forrás fokozott védelme

Árvízvédelmi problémák rendezetlensége a
Dunaparton

6.8

Gellért forrás fokozott védelme

6.8

Díszvilágítás, közvilágítás nem mindenhol
megfelelő esztétikai és használati színvonala

Gellért forrás fokozott védelme
A

Gellért forrás fokozott védelme

Díszvilágítás, közvilágítás nem mindenhol
megfelelő esztétikai és használati színvonala

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

6.1 fejlesztési és rekonstrukciós területek vízhálózat fejlesztése.
6.2 É-Csepeli szennyvíztisztítóhoz kapcsolat teremtése
6.3 főgyűjtő csatornahálózat bővítése
6.4 mellékgyűjtő hálózatok bővítése
6.5 csatornahálózat rekonstrukciója
6.6 patakok rendezése
6.7 keserűvíz források hidrogeológiai védelme
6.8 geotermikus források védelme
6.9 árvízi hullámtéri öblözeti problémák megoldása
6.10 környezetbarát fűtési rendszerek támogatása
6.11 Albertfalva városközpont elektromos távvezeték kiváltása, alállomás esztétikai javítása

4.2.3.6. Közmű és energia ellátás fejlesztési célok kerületrészenkénti bontásban

A kerületrészekben megjelenő 7-8 éves zöldfelület, ökológiai, gazdasági stratégiai célok
L
M

6.1
6.1

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

6.8
6.8
6.5- 6.8
6.3-6.4

6.1-6.3-6.4-6.6-6.10
6.1
6.1-6.5-6.8-6.9-6.10
6.4-6.7
6,7
6.1-6.4-6.6-6.7

6.4-6.6-6.7
6.1-6.2-6.6-6.9-6.11

6. KÖZMŰ ÉS ENERGIAELLÁTÁSI CÉLOK TELEPÍTÉSE VÁROSRÉSZENKÉNT

6.1-6.4-6.6

2009. MÁRCIUS
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BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

4.2.4. A közlekedési rendszer fejlesztése, célok és feladatok
4.2.4.1. A kerület külső tömegközlekedési kapcsolatainak fejlesztése, célok és feladatok
A tömegközlekedés egyéni közlekedés arány romlásának megakadályozására a tömegközlekedési
fejlesztések ütemezésének előrehozása szükséges az úthálózati fejlesztésekhez képest.
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplő, a XI. kerületet érintő, állami, regionális és fővárosi hatáskörű közlekedési hálózati fejlesztések:
•

4. metróvonal I. ütem építése folyamatban van, 2010-ig megvalósítandó beruházás. A vonal
meghosszabbítása a virágpiacig a közúti forgalom csökkentése érdekében a következő ütemben
szükséges fejlesztés. A Fehérvári úti elágazó vonalszakasz távlati elképzelés, bár Kelenföld jelentős területi fejlesztése miatt ütemezését célszerű felülvizsgálni.

•

Az elővárosi vasúti közlekedés bevezetésének előkészítése a MÁV vonalakon Kelenföld-Érd
irányban folyamatban van, a Hegyeshalmi vonalon későbbi ütemben kerül sor az elővárosi forgalom feltételeinek kialakítására.

•

A villamosvasúti fejlesztések közül rövidtávon megvalósítandó:
o az 1-es villamos kiépítése a Lágymányosi hídtól I. ütemben a Fehérvári útig, II. ütemben
az Etele térig.
o Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése
Távlati fejlesztések:
o a budai felsőrakparti villamos kiépítése a Dombóvári útig
o az Albertfalvai hídon a 3-as villamos átvezetése

•

a személyhajózás beindítása a Duna Petőfi hídtól délre eső szakaszán.

Feladat 1: A XI. kerület érdekeinek érvényesítése a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál. Ennek feltétele a tervek folyamatos figyelemmel kísérése, a kerület feltételeinek meghatározása,
szakvélemények készítése és egyeztetések lebonyolítása. Hatékony érdekérvényesítéshez a kerületnél közlekedésfejlesztési szakértő alkalmazása célszerű.
Feladat 2: A fejlesztések kerületnek legmegfelelőbb ütemezését elérni a döntéshozóknál a kerület önálló
közlekedésfejlesztési koncepciója alapján.
Feladat 3: A közlekedésfejlesztések közterületének kialakítása. Szabályozási tervek készítése, jóváhagyása (ahol szükséges és még nem készült el).
Feladat 4: A dunai vízi közlekedés fejlesztésére az érintett kerületekkel és agglomerációs településekkel
szövetség létrehozása, a hajózás tömegközlekedési szerepére vonatkozóan vizsgálat, tanulmány
készítése.
4.2.4.2. A kerület külső közúti kapcsolatainak fejlesztése
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplő, a XI. kerületet érintő, állami, regionális és fővárosi hatáskörű közlekedési hálózati fejlesztések:
•

A Duna-hidak megvalósítása állami-fővárosi feladat, mind az Albertfalva-Csepel, mind a Galvani
úti híd építésének ütemezése bizonytalan, a fejlesztési koncepció szerint 2015 után várható.

•

Az Albertfalvai Duna-hídhoz kapcsolódó ún. „Körvasút menti körút” Egér útig terjedő szakasza,
jelentős részben alagútban vezetve távlati elképzelés.

•

A Fővárosi Településszerkezeti Tervében szereplő a Budaörsi út – Nagyszőlős utca – Brassó út
csomóponthoz csatlakozó II-III. kerület felé kijelölt alagút megvalósítása szintén távlati államifővárosi beruházás.

•

Budaörs felé a Törökbálinti út kiépítése, illetve az M1-M7 autópálya északi oldalán tervezett kapcsolat BKRFT-ben nem szerepel.

Feladat 1: A XI. kerület érdekeinek érvényesítése a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál. Ennek feltétele a tervek folyamatos figyelemmel kísérése, a kerület feltételeinek meghatározása,
szakvélemények készítése és egyeztetések lebonyolítása. Hatékony érdekérvényesítéshez a kerületnél közlekedésfejlesztési szakértő alkalmazása célszerű.
2009. MÁRCIUS
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BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Feladat 2: A fejlesztések kerületnek legmegfelelőbb ütemezését elérni a döntéshozóknál a kerület önálló
közlekedésfejlesztési koncepciója alapján.
Feladat 3: A közlekedésfejlesztések közterületének kialakítása. Szabályozási tervek készítése, jóváhagyása.
4.2.4.3. A kerületen belüli főúthálózati fejlesztések
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplő fővárosi hatáskörű feladatok:
•

Andor utca – Galvani út bővítése 2x2 sávra, rövidtávú fejlesztés

•

Balatoni út –Egér út csomópont és Törökbálinti út kiépítésével összefüggő beruházás, nyomvonalának véglegesítése szükséges.

•

Hamzsabégi út: 2015 utáni megvalósítással szerepel a fejlesztési tervben.

•

A Somogyi út kiépítése az Etele tér és Egér út között

•

A Kelenföldi pu. – Etele téri metróállomás nyugati kapcsolata a Budaörsi úttal

Feladat 1: A XI. kerület érdekeinek érvényesítése a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál. Ennek feltétele a tervek folyamatos figyelemmel kísérése, a kerület feltételeinek meghatározása,
szakvélemények készítése és egyeztetések lebonyolítása. Hatékony érdekérvényesítéshez a kerületnél közlekedésfejlesztési szakértő alkalmazása célszerű.
Feladat 2: A fejlesztések kerületnek legmegfelelőbb ütemezését elérni a döntéshozóknál a kerület önálló
közlekedésfejlesztési koncepciója alapján.
Feladat 3: A közlekedésfejlesztések közterületének kialakítása. Szabályozási tervek készítése, jóváhagyása.
4.2.4.4. A kerületen belüli – nem főúti - úthálózat fejlesztések
•

Kiépítetlen területeken a gyűjtő és lakóutak megépítése, burkolása (Madárhegy, Rupp-hegy,
Pösinger major)

•

Forgalomcsillapított területek bővítése (Kelenföld, Lágymányos, Szentimreváros)

•

Nagy forgalmat keltő területi fejlesztések kapcsolatainak kiépítése.

Feladat 1: A kerületi úthálózat fejlesztésére ütemterv készítése (kerületi szinten, illetve területegységeken belül). Az ütemezésnek megfelelően az utak terveinek elkészíttetése.
Feladat 2: Forgalomcsillapításra alkalmas területek kijelölése, forgalomtechnikai tervek készítése és
egyeztetése a BFFH Közlekedési Ügyosztállyal.
Feladat 3: A kerület jelentős magán-beruházásainál a közlekedési feltételek meghatározása és érvényesíttetése KSZT-ben.
4.2.4.5. A kerület tömegközlekedési szempontból nem megfelelően ellátott területein az ellátás
fejlesztése
Feladat 1: Az ellátatlan területeken (Madárhegy, Rupp-hegy, Sasad, Pösinger major) az autóbusz közlekedésre alkalmas gyűjtőutak kijelölése és kiépítése. Autóbuszjárat üzemeltetővel megállapodás.
4.2.4.6. A kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése.
•

A belső városrészek központi helyein összefüggő gyalogos hálózat kialakítása, a gyalogos zónák
növelése

•

Fővárosi kerékpárút hálózat hiányzó szakaszainak megvalósítása

•

Vasútvonalak különszintű gyalogos és kerékpáros keresztezéseinek kialakításával a közlekedésbiztonság és a szolgáltatási színvonal javítása, a vasút elválasztó hatásának mérséklése, a kerületrészek közötti kapcsolatok javítása

•

Kerékpáros közlekedési célok kapcsolatainak biztosítása
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A kerékpárú hálózat fővárosi szerkezeti elemei (részben) fővárosi hatáskörű beruházások.
Feladat 1: A kerületre készült kerékpáros hálózatfejlesztési terv aktualizálása, ez alapján ütemterv készítése, a megvalósítás elindítása (Dunapark akcióterületi terv keretében (is).)
Feladat 2: Kerületi intézmények kerékpáros közlekedési igényeinek feltárása, a kerékpárút hálózatba
bekapcsolandó intézmények meghatározása, kapcsolataik kijelölése/megtervezése, kiépítése,
őrzött kerékpártárolók létesítése.
Feladat 3: Közterületek akadálymentesítési programjának ütemezett megvalósítása, a belső/központi
kerületrészekben a gyalogos felületek, a sétáló utcák, gyalogos központok számának, területének növelése.
Feladat 4: A gyalogos kapcsolatok hálózattá fejlesztése, a vasút átjárhatóságának javítása érdekében
különszintű gyalogos keresztezések létesítése vasúti pályákon. A gyalogos-kerékpáros hálózati
kapcsolatokra terv készítése.
Feladat 5: A gyalogos járdákon a parkolás megszüntetésére intézkedési terv készítése.
4.2.4.7. Parkolás fejlesztés
•

A közterületi parkolás rendezése, szabályozása

•

Az új beépítéseknél megvalósítandó parkolók (garázsok) megvásárlásának szorgalmazása.

•

Parkolókapacitás növelése a városközponti és lakóterületeken, új építések esetén a saját parkoló-kapacitásnál többre építési kötelezettség előírása a közhasználatú parkoló kapacitás bővítése
érdekében, ezért az önkormányzati ellentételezés (bónusz rendszer) kidolgozása a vállalkozók
ösztönzésére

•

P+R rendszer fejlesztése a tömegközlekedési átszállóhelyek körzetében

Feladat 1: Közterületi parkolásszabályozási terv keretében fizető parkolási övezetek kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálata.
Feladat 2: A parkoló építésre vonatkozó gazdasági lehetőségek és kötelezettségek szabályozására vonatkozó intézkedések meghozatala.
Feladat 3: Parkológarázsok építéséhez szükséges feltételek kialakítása, parkolási alap létrehozása.
Feladat 4: A P+R rendszerhez szükséges területek kijelölése, biztosítása. (A P+R parkolók kiépítése
fővárosi feladat)
4.2.4.8. A közlekedésfejlesztés ütemezése
Közúti hálózatfejlesztés és kapacitásbővítés:
2013-ig
¾ Andor utca – Galvani út 2x2 sávra bővítése
¾ 4. metróhoz kapcsolódó úthálózatfejlesztés
 Somogyi út, Etele tér és Borszéki utca közötti szakasz
 Péterhegyi út, Neszményi út és Rimaszombati út közötti szakasz
 Budaörsi út – P+R – autóbuszvégállomás – Péterhegyi út kapcsolat
¾ Budafoki út buszsáv északi irányban
¾ Madárhegyi út
¾ Törökbálinti út
¾ Mezőkövesd utca, Szerémi – Hunyadi J. utca között 2x2 sáv
2013-2020
¾ Csepel Albertfalvai híd és budai hídfő a Fehérvári útig
¾ Galvani úti híd és hídfő
2020 után
¾ Hamzsabégi út, Szerémi út – Budaörsi út között 2x2 sáv
¾ Alberfalvai hídfő – Egér út közötti alagút
¾ Brassó út – Budagyöngye alagút
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Tömegközlekedési hálózatfejlesztés:
2013-ig
¾ 4. metró I. szakasz és a kapcsolódó felszíni hálózatmódosítások
¾ Budai fonódó villamos hálózat (Budai észak-déli kapcsolatok)
¾ Rakparti villamos meghosszabbítása a Dombóvári útig (megvalósítása 2013-ra bizonytalan)
¾ 1-es villamos meghosszabbítása a Budafoki útig
¾ Autóbuszhálózat bővítése
 Szerémi kapu projekt kapcsolata (Szerémi úti járat)
 Madárhegyi út – Törökbálinti út
¾ Elővárosi vasúti forgalom Kelenföld – Érd
2013-2020
¾ 4. metró Etele tér – Virágpiac szakasz és a kapcsolódó felszíni hálózatmódosítások
¾ 1-es villamos Budafoki út – Etele téri szakasz
¾ Villamos kapcsolat a Csepel-Albertfalvi hídon
¾ Elővárosi vasúti közlekedés az összes MÁV vonalon
¾ Autóbuszhálózat bővítése
 Kisbusz kapcsolat Sasad, Püspökmajor
2020-után
¾ 4. metró Budafoki elágazó vonal
¾ Szerémi úti villamosvonal (alternatíva)
4.2.4.9. A 4. metróhoz kapcsolódó P+R parkolók várható forgalomcsökkentő hatása
Az Etele tér és környéke szabályzási tervében szereplő Σ 3000 P+R parkoló várható forgalma a csúcsidőszakokban 2,5 órás feltöltést és kiürítést feltételezve 1200 szgk/óra. A parkolók elhelyezkedését és
kapcsolatait figyelembe véve ebből a Budaörsi úton kb. 800-1000 szgk/óra/irány csökkenéssel lehet
számolni, ez a napi 120.000 jármű/nap/2 irány forgalomhoz képest csak mintegy 2 %, de a csúcsórában
mért 5-6000 jármű/óra/irány forgalomnak 20 %-a. Az Etele téri oldali parkoló hatására az Andor utca és
Etele út felé várható 2-300 jármű/óra/irány forgalomcsökkenés.
Ennél lényegesen nagyobb forgalomcsökkenés várható távlatban a 4. metró virágpiacig kivezetése után,
mivel akkor a forgalom mérséklődése már a virágpiac - Őrmező közötti szakaszon is érzékelhető lesz és
a kinti P+R parkoló kapacitása is nagyobb (4000 fh) lesz, mint az Etele téri, valamint ott kevesebb beépítés/munkahely jön létre, azaz a parkolókapacitást szinte teljes egészében az agglomerációs
ingázóforgalom veheti igénybe, a létesítményben saját parkolási igény alig jelentkezik.
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4.2.5 A közmű- infrastruktúrák fejlesztése
4.2.5.1. Vízellátás
Probléma
A kerületben Madárhegy és Rupp-hegyi terület ellátó vezetékeinek hiánya.
A Gazdagréti lakótelep egy DN 700-as hálózatról van ellátva, ennek meghibásodása esetén a lakótelep
víz nélkül marad.
Megoldási javaslat
A Rupp-hegy és a Madárhegyi térség vízhálózatának a kiépítése, valamint a Kakukk-hegyi medence
bővítése.
A Gazdagréti lakótelep számára egy második betáplálás kiépítése a biztonságos üzemvitel végett.
Szükséges a 70 évnél öregebb vezetékek rekonstrukciójának az elvégzése.
A Kelenföldi pályaudvar és környékére készülő KSZT program szerint az Őrmezei oldalon a tervezett
körforgalmi csomóponthoz kapcsolódó úthálózat kapcsán, az autópálya lesüllyesztése során a vízvezetékek átkötése a közműalagútban javasolt.
A Boldizsár utcai DN 300-as vízvezeték áthelyezése szükséges a Sasadi árok nyomvonalának változása
végett.
Az Etele tér térsége a 4-es metró építése miatt a vízhálózat már átépült. Itt szükséges egy DN 300-as
vezeték építése a Somogyi út folytatásaként a kiszabályozott közterületen.
A Keserűvíz –források hidrogeológiai védelmének megoldása
A hidrogeológiai védőterület meghatározása a 18/1996. (VI.13.) Korm. Rendelet szerint, mely jelenleg
folyamatban van.
Szükséges a védőterület lehatárolásának elkészítése és engedélyeztetése. A gyógyvízkincs kihasználását lehető tevő területfejlesztési tervek elkészítése javasolt. Az Apenta és a Hunyadi –telep mellett is
lehetőség volna a felhagyott akna kutakra és a meglévő termálvizes karszt kutakra is sósvizes kádfürdő
létrehozására.
Geotermikus források védelme
Fürdők fejlesztése (Gellért fürdő).
Tétényi úti forrásra a gyógy centrum továbbfejlesztése.
4.2.5.2. Csatornázás - Szennyvíztisztítás
Probléma
A Főváros nagy részén,s így a XI. kerületben is a szennyvizek tisztítás nélküli jut a DUNÁBA és így
szennyezi a környezetét.
A Kelenföldi szivattyútelep elválasztott rendszerrel csatornázott területeinek beépítése felgyorsult, a Madárhegy –Rupp-hegy térségében várható megnövekedett szennyvízmennyiség végett a Poprádi úti
szennyvízátemelő kapacitásának felülvizsgálata.
Megoldási javaslat
Az Élő-Duna Projekt (a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás) részeként jelenleg épül a Budai Duna – parti Főgyűjtőcsatorna építésének második, a budai alsó
rakparton zajló szakasza.
A főgyűjtőcsatorna juttatja majd el a Budán keletkező szennyvíz java részét a 2010-re a Csepel-szigeten
megépülő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre. A főgyűjtőcsatorna megépítésével 2009 második felétől megszűnik a jelenlegi, környezetterhelést jelentő állapot, hiszen a főváros budai oldalán keletkező szennyvízmennyiség nagy része most biológiai tisztítás nélkül, közvetlenül a Dunába ömlik.
A Kelenföldi szivattyútelepről a szennyvíz a kiépült Duna alatti átvezetéssel fog a tisztítótelepre érkezni,
ahol a végleges tisztítás megtörténik. Folyamatban van a Kelenföldi szivattyútelepnél a háromszoros
hígításon felüli szennyvíz és csapadékvíz tisztító műtárgyainak kiépítése.
A legfontosabb kiépítendő létesítmények:
- a jelenleg épülő dunaparti főgyűjtő teljes kiépítése, mely a Dunába torkolló csatornák
szennyvizeit fogja össze,
- XI. ker. Brassó u. egyesített rendszerű tehermentesítő főgyűjtő
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A Madárhegy és Rupp-hegyi csatornák (szenny és csapadékvíz) kiépítése előtt kell elkészíteni a Poprádi úti szennyvízátemelő műszaki felülvizsgálatát.
A közlekedési és metró beruházásokhoz kapcsolódó új csatornaépítések, kiváltások megépítése.
Mellékgyűjtők kiépítése Dobogó-domb, Péterhegy, Örsöd, Kőérberek és Kamaraerdő térségében.
A kerületben az agresszív talajvíz miatt tönkrement hálózat rekonstrukciójának elvégzése.

A Kelenföldi pályaudvar és környékére készülő KSZT program szerint a Ø 120-as Rimaszombati úti csatorna kiváltása indokolt a körforgalom és az autópálya lesüllyesztése végett. A kelenföldi oldalon már a
csatornák átépültek az Etele téren. A várható elvezetendő vízmennyiségek jelentősen meghaladják az
érvényben lévő általános csatornázási tervben szereplő vízmennyiség értéket, ezért szükséges a befogadó csatornák hidraulikai felülvizsgálata.
Patakok rendezése
Irhás árok zártszelvénybe helyezése, az Irhás árok utca közlekedési fejlesztése végett.
A Madárhegy és Rupp-hegy rendezésével egy időben a Spanyolréti árok I. és II. ágának kiépítése.
A Kelenföldi pályaudvar és környékére készülő KSZT program szerint az autópályát keresztező Sasadi
árok, amely Neszmélyi útig zárt szelvényű és Ø 120-as, az autópálya lesüllyesztése végett a Balatoni út
mentén déli irányba elvezetve a lesüllyesztést megkerülve az autópályát keresztezve a Boldizsár utcán
és a Péterhegyi úton át juthat el az Egér útnál a Határ árokba.
Tekintettel arra, hogy a Határ-árok, mint a Sasadi árok befogadója jelenleg is túlterhelt, ezért az új beépítési területekről érkező vízmennyiséget késleltetés nélkül nem tudja fogadni. A Határ –árkon lévő
tározó alvizén érkező csapadékvizek elöntés mentes vízelvezetésének biztosítása érdekében a Sasadi
árok torkolatánál lefolyás szabályozó műtárgy tervezése van folyamatban. (Tervező: FÖMTERV ZRt.)
Ettől függetlenül szükséges az elvezetendő csapadékvíz levonulását késleltető megoldások alkalmazása
a fejlesztendő területeken.
Árvízi hullámtéri és öblözeti problémák rendezése
A Hosszúréti patak árvédelmi vissza töltésezésének megerősítése MÁSZ szintjére.
A Kopaszi gát árvédelmi megoldása, másodrendű védvonal megerősítése, a terület felhasználásnak
megfelelően.
Új beruházásoknál az árvédelmi öblözet feltöltése, pl: Albertfalva városközpont
4.2.5.3. Villamos energia –ellátás
Alaphálózat
Tanulmány készítése a beépítést korlátozó elektromos távvezetékek kiváltására, illetve az alállomás
esztétikai javítása az Albertfalvai alállomásnál.
A Kelenföldi Erőmű további korszerűsítése kapcsán a 30 kV-os kábelhálózat megszüntetése.
A Kelenföldi pályaudvar és környékére készülő KSZT program szerint jelentkező 53,9 MW villamos
energia igény részben a Kelenföldi állomás jelenleg 15-20 MW szabad kapacitásából fedezhető, a további igény jelentkezésekor új állomás építése indokolt.
A távlati tervek szerint az un. „Egér út”, (Csókavár utca) és a Kelenföldi pályaudvarra érkező két pályatest között fog megépülni az új állomás, melynek ellátására már kiépült a 120 kV-os kábel Albertfalva és
Kelenföldi állomás közt.
Középfeszültségű hálózat
A Madárhegy beépítése kapcsán jelentős számban szükséges transzformátor telepítése épített házas
vagy épületben elhelyezve. A szóban forgó terület és közvetlen környezetének primer oldali tápfeszültség ellátása az Albertfalvai 220/120/10 kV-os alállomástól indított két irányból megközelítő középfeszültségű 10 kV-os földkábel ívekkel biztosítható.
4.2.5.4. Hőenergia –ellátás
Probléma: a megújuló energia használatának a kerülése.
Megoldás: a megújuló energiahordozók előtérbe helyezése különösen az új beépítéseknél.
A kerületben a megújuló energiahordozókat célszerű lenne nagyobb számban alkalmazni. A tetőszerkezetbe javasolt beépíteni napkollektorokat, fotóelemeket a Nap hőenergiájának a hasznosítására. Az épü2009. MÁRCIUS
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letek tetőszerkezetében a panelek déli, délkeleti és délnyugati tájolása ajánlott.
A napenergia használata időjárásfüggő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkentheti.
A beruházáskor mind a kettő, az új és a hagyományos hőbázis ellátásához szükséges rendszert is célszerű kiépíteni.
A megújuló energiahordozók között a hőszivattyú alkalmazásával a föld energiája is hasznosítható. Az
energia megtakarításban a fűtési költségek csökkenthetők az épületek kedvező tájolásának a megválasztásával és az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Minden el nem fogyasztott, és ezért elő
nem állított, meg nem termelt vezetékes energiahordozó javítja a környezeti állapotot. A környezeti állapot javítása nemcsak helyi, hanem országos, valamint világérdek is.
A kerületben indokolt a magas vezetésű távfűtővezetékek mélyvezetésű kiváltása.
A volt gőzhálózat magas vezetésű szakaszainak felszámolása.
A Kelenföldi pályaudvar és környékére készülő fejlesztések hőellátását célszerű távhővel biztosítani, a
környezeti állapot javítására. A tervezett közlekedési csomópont érinti a Budaörsi és a Rimaszombati
útnál a Fv2xDN 500 mm-es távfűtővezetéket, melynek kiváltása szükséges.
A Madárhegyen és Rupp-hegyen a volt nagynyomású gázvezeték és hírközlőkábel közterületre történő
kiváltása indokolt. Korábban a nagynyomású gázvezeték az érvényben lévő rendeletek szerint közterület
alá nem kerülhetett, ezért az akkori mezőgazdasági művelési területen épült ki. Az elmúlt évek során
Madárhegy és Rupp-hegy területén a nagynyomású gázvezetéken nyomáscsökkentést végeztek és a
MOL Rt-től ez a vezeték üzemeltetésre átkerült a FÖGÁZ Rt.-hez.
4.2.5.5. Közvilágítás
A Madárhegy és a Rupp-hegy területén a közvilágítás igen változatos arculatot mutatnak, úgy a hálózatok, mint a közvilágítási berendezések területén.
Megoldás: a tervezett útszabályozási munkálatok és a megnövekvő közúti forgalom miatt szükséges a
közvilágítási hálózatok átépítése a vonatkozó szabványokban rögzített világítástechnikai előírásoknak
megfelelően. A szükséges megvilágítási értékeknek megfelelő teljesítményű, nátrium fényforrásos,
egyedi jellegű világítótestek és formatervezett 10 m fénypontmagasságú lámpaoszlopok alkalmazásával
és legalább a II.-III. kategóriát elérő paramétereket biztosító 1,15-ös határegyenletességet nyújtó hálózatokat és berendezéseket kell építeni.
A fényvédelmi követelmények betartásához az alábbiakat kívánjuk rögzíteni:
- egy potenciális észlelő felé csak lefele irányuló fénysugarak érkezhetnek, melyek sugárzási iránya nem
haladhatja meg a függőlegessel bezárt 70 fokot.
A világítótestek átlátszó burája még díszvilágítás esetében sem nyúlhat túl a felső árnyékoló szerkezet
függőleges síkjánál.
4.3. A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA
4.3.1. A kerület városfejlesztési stratégiájának viszonya a főváros hosszú távú terveivel, kapcsolat a Podmaniczky Programmal
A főváros 2005-2013-ig tartó fejlesztési programjának középtávra szóló elhatározásait a Podmaniczky
Program tartalmazza. Ebben az Újbudát érintő konkrét, megnevezett fejlesztések az alábbiak:
• A Szabadság híd felújítása (folyamatban)
• A 4-es metró megépítése (folyamatban)
• Etele téri intermodális csomópont kialakítása (tervezése folyik, kerületi IVS 2. akcióterület)
• Az 1-es villamos átvezetése a Lágymányosi hídon és meghosszabbítása az Etele térig
• A budai dunaparti (19-es) villamosvonal déli irányú folytatása a Lágymányosi hídig
• A lágymányosi technopolisz (Info-Park) fejlesztése (folyamatban)
• A Gellérthegy és Citadella környék rendezése
• A Duna megközelíthetőségének javítása, a Dunapart rendezése (kerületi IVS 3. akcióterület)
• Az Albertfalvi híd és a kapcsolódó úthálózat megépítése
• Az agglomerációs zöldgyűrű védelme (Kamaraerdő)
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A Podmaniczky Program fő fejlesztési témánkénti bontásban említett céljai és a kerületi célok között az
alábbiak képeznek lényegi kapcsolatot:
Az élhető város érdekében:
• Lakó- és közterületi rehabilitáció felgyorsításán belül:
o Kerületközpontok rehabilitációja az alközponti jelleg, a forgalomcsillapítás, a színvonalas
és jól használható közösségi (köz)területek kialakítása
 a kerületben a kulturális városközpont kialakítása a Bartók Béla út mentén, Szt.
Gellért-tér – Móricz Zsigmond körtér - Kosztolányi Dezső tér vonalon
 a Kelenföldi szabadidőpark (Bikás park) rehabilitációja
o Lakótelepek komplex rehabilitációja
 a kerületben Kelenföld, Albertfalva, Őrmező, később Gazdagrét
• A népességmegtartó erő fokozása
o az egész kerületre értelmezve
• A kulturális élet dinamizálása, a kulturális fogyasztás növelése és demokratizálása, ezen belül:
o A városi (köz)térhez kötött kultúra programja, a terek kulturális „benépesítése”
o A kulturális identitást hordozó területek (pl. Bartók Béla út) revitalizációja, programmal ellátása, lokális karakterű kulturális értékteremtés
o A kulturális infrastruktúra (pl. újbudai kulturális kereskedelem, galériák) fejlesztése PPP
konstrukcióban
• A zöldfelületi ellátottság növelése, térségi zöldövezeti rendszer fejlesztése
o a kerületben a zöldfelületek közötti összekötő kapcsolat megteremtése, a Dunapart zöldterületi rendezése, a városközponti területek, gyalogos zónák „zöldítése”, kertészeti gazdagítása,
• Turisztikai fejlesztések keretében: fürdőváros- és gyógyturizmus fejlesztés, vonzerőnövelő rehabilitációk/rekonstrukciók, idegenforgalmi információ-szolgáltatás fejlesztése
o a kerületben a kulturális városközponthoz kapcsolódóan új kapacitások (Hadik laktanya)
létrehozása ill. a meglévők (Gellért Szálló) kapacitásbővítése, esetleg Örsödön új városkapu kialakítása turizmussal, Etele téri központ turisztikai fejlesztései, Dunapart és Albertfalva idegenforgalmi kapacitásbővítése, stb.
• Közúthálózati fejlesztések, új hálózati elemek létrehozása
o a kerületben az Albertfalvi híd és a Galváni híd megépítése és a kapcsolódó harántirányú
úthálózat, a Hamzsabégi út folytatása a Szerémi út – Budafoki út közötti szakaszon, az
Etele téri központhoz kapcsolódó úthálózati fejlesztések, stb. l. közlekedésfejlesztési fejezet
• A közösségi (tömeg)közlekedés rendszer-szemléletű fejlesztése
o a kerületben a metróra ráhordó hálózatok kialakítása, a tömegközlekedéssel el nem látott
területek ellátásának biztosítása, dunaparti villamos kiépítése, az 1-es villamos Budára
áthozatala és Etele térig meghosszabbítása, a 4. metró kivitele a virágpiac területéig,
Szerémi úti villamos vagy Budafokra metróág kiépítése, a hegyvidéken a (mikro/midi)buszhálózat bővítése, stb. l. közlekedésfejlesztési fejezet
• P+R parkolók létesítése az agglomerációs forgalom csökkentése érdekében
o a Podmaniczky terv szerint a kerületben 5 helyen: virágpiac, Etele tér őrmezei és kelenföldi oldalán, Albertfalván, a Dombóvári úttól D-re a Fehérvári útnál
• Barnamezős területek rehabilitációja
o A kerületben a Szerémi út és Duna közötti területsáv Kelenföldön és Albertfalván.
A szolidáris város érdekében:
• Intézmények, közterületek akadálymentesítése
o a kerületben valamennyi közterület rehabilitáció, új közterület építés és középület felújítás
során.
A hatékony város érdekében:
• Az innovativitás, a tudásváros funkció erősítése
o a kerületben az Info-Park déli részének megépítése, a barnamezős rehabilitáció funkcióváltásai során és a felsőoktatási intézmények fejlesztésekor
• Tudatos gazdaságfejlesztés, a kis és középvállalkozások fejlődésének elősegítése
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a kerületben a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével és a barnamezős rehabilitáció során a színvonalas (gazdasági) környezet biztosításával, a Bartók Béla úti kulturális városközpont kialakításával, a volt Skála-környék kereskedelmi központtá fejlesztésével, stb.
Az informatikai háttér fejlesztése
o a közigazgatásban, oktatásban, könyvtárhálózatban a kerület valamennyi önkormányzati
intézményében
A turisztikai befogadó képesség javítása
o a kerületben az idegenforgalmi vonzerő növelésével és új kapacitások létrehozásával
(Gellért Szálló új épület az Orlay u. – Kemenes u. között, a Hadik laktanya szállodává
alakításával, a Dunaparti rehabilitációhoz kapcsolódóan új szállodák építésével, Örsöd turisztikai városkapu kialakításával)
o

•
•

A regionális partnerség fejlesztése érdekében:
• Agglomerációs közlekedési együttműködések és fejlesztések
o a kerület mint a főváros DNy-i kapuja erősen érintett: a metró kivezetése a virágpiacig,
agglomerációs P+R parkolók kiépítése, agglomerációs autóbusz végállomás(ok) kialakítása, az elővárosi vasút fejlesztése, Etele téri intermodális központ kiépítése, az agglomerációs hivatásforgalom számára is kedvező tömegközlekedési hálózatfejlesztések, a haránt irányú úthálózat és új hidak, agglomerációs és BKV autóbuszpályaudvarok egy térségbe szervezése az átszállási kapcsolatok javítása
• Tervkoordináció és közös terv kialakítás
o Újbudán az összehangolt közlekedési rendszer, a reptér használat és fejlesztési lehetőségek, környezetvédelmi együttműködések, az örsödi városkapu kialakításával kapcsolatos egyeztetések
A Podmaniczky Programban szereplő, de itt fel nem sorolt tervi elemek a kerületet alapvetően nem érintik.
4.3.2. Újbuda városfejlesztési stratégiájának illeszkedése a főváros településrendezési terveihez
Az IVS területi vonatkozásai,a megvalósítás területigénye nagyrész összhangban van a kerület saját
szabályozási tervével, ami törvényszerűen összhangban kell legyen a fővárosi keretszabályozási tervvel.
Ezért lényegi eltérés a kerületi és a budapesti tervek között – jogszabályi előírások következtében - nem
lehet.
Az IVS azon javaslatai, melyek a korábbi tervektől eltérnek (pl. esetleg a reptérhasználatra alapozott
idegenforgalmi kapacitásbővítés) kerületi döntéseket – és a szabályozási tervek felülvizsgálatát, az arra
a területre vonatkozó fővárosi keretövezet módosítását igénylik. Ezért, ha a fejlesztéssel kapcsolatos
tartalmi döntés megszületik, kezdeményezni kell a tervmódosításokat mind a fővárosi szerkezeti terv
területfelhasználási változtatását, mind a fővárosi keretszabályozási terv keretövezetének módosítását,
mind pedig a KVSZ övezeti tervét illetően. Mivel ez a területfejlesztés csak későbbi ütemben (a metró
virágpiacig kivitele után) reális, az első ütembe sorolt középtávú fejlesztéseket és az akcióterületek elindítását a későbbi tervmódosítási igény nem hátráltatja.
A következőkben Budapest településszerkezeti tervének és a kerület szabályozási tervének
területfelhasználása valamint a közlekedési hálózatok tervei kerülnek – egymás mellett – bemutatásra
az azonosságok ill. eltérések összehasonlíthatósága érdekében.
Megállapítható, hogy: bár ábrázolástechnikai (szín)különbség van a két terv területfelhasználási jelkulcs
között, ellentmondás nem látható. A különbségek abból adódnak, hogy a főváros területfelhasználási
terve hosszú távra szól, a kerületszabályozás övezeti terve pedig a jelenleg jogérvényes állapot. Ez az
időbeli különbség okozhatja pl. az olyan jellegű eltéréseket, amelyek a fővárosi szerkezeti terv szerinti
fejlesztésre kijelölt területein a kerületi övezeti tervben még mezőgazdasági övezetet jelöl (mert a fejlesztés még nem folyik, a területelőkészítés (közművesítés, utak kiépítése) még nem zajlott le, stb.) További eltérés tapasztalható – természetszerűleg – a részletezettségben: a kerületi tervben a fővárosi
egységes lakóterületi színen belüli övezetek szerinti differenciálás ill. a lakóterületi központok is megkülönböztetésre kerültek.
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A főváros szerkezeti terve területfelhasználási lapja
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A fővárosi szerkezeti terv területfelhasználási lapjának XI. kerületre vonatkozó részlete és a KVSZ övezeti térképe

A KVSZ övezeti tervlapjának jelkulcsa
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4.3.3. A XI. kerületi integrált városfejlesztési stratégia kapcsolata a szomszédos kerületekkel és
településekkel
Az IVS fejlesztési javaslatai, kijelölt akcióterületei között nincs olyan, amely a kerülethatárra tapadna,
azaz közvetlen területi érintkezésben lenne a kapcsolódó I., XII. és XXII. kerületek, valamint szomszédos Budaörs területével. Ezért a kerületi fejlesztéseknek konkrét területfelhasználási konfliktusai nincsenek a szomszédos településekkel, az akcióterületek a kerület belsejében vannak, kivéve a Dunapartot,
ahol azonban a szomszédos Csepeltől a folyó elválasztja, így közvetlen területi érintkezés itt sincs.
Egyes fejlesztések közvetett – működési, környezeti - hatásai azonban a szomszédos kerületekre, településekre is kiterjednek majd, sőt távolabbi agglomerációs településekre is hatással lesznek.
Az IVS öt akcióterületet jelöl. Ezek:
• 1. A Bartók Béla úti kulturális kerületközpont
• 2. Az Etele téri városrészközpont és intermodális csomópont
• 3. A Dunapart zöldterületi rendezése, rekreációs célú hasznosításra átalakítása
• 4. A 4-es metró kivezetése s virágpiac területéig és ott D-Ny-i városkapu (tömegközlekedési átszállóhely+kapcsolódó szolgáltatások, P+R parkolás) kialakítása
• 5. A Bikás park funkcióbővítő rehabilitációja és korcsoportos máltai játszótér építése.
Nagyobb hatásterülettel, a fővárosi agglomeráció DNy-i településeit érintő hatással kell számolni az
agglomerációs kapcsolatokat is befolyásoló/átszervező fejlesztések esetében:
• az Etele téri intermodális csomópont és városrészközpont kiépítése (2. akcióterület)
• a 4-es metró virágpiacig való kivezetése (4. akcióterület)
során.
Mindkét fejlesztés tudatosan
• az agglomerációs forgalom fővárosba érkezését, annak mainál jobb kezelését,
• a beáramló személykocsi forgalom csökkentését/csillapítását,
• a beingázó népesség tömegközlekedési kiszolgálásának nagyságrendi kapacitás és színvonal javítását, a belvárossal gyors és közvetlen kapcsolat kialakítását és
• a P+R parkolás megoldását célozza.
A tömegközlekedésre átszállási pontoknál kialakítandó városrészközponti funkciókkal a kerületi lakosság
kiszolgálásán túl az ingázó népesség kereskedelmi kiszolgálása is cél, sőt az Etele téri központban létrejövő irodák az agglomerációs népesség számára is újabb munkahelyeket biztosítanak.
Ezáltal mind a virágpiac, mind az Etele tér környékére tervezett fejlesztések egyértelműen pozitív hatásúak az agglomeráció számára csakúgy, mint a kerület részére.
Várható eredmények:
• a különböző közlekedési eszközök átszállási, valamint a fővárosi és agglomerációs közlekedés kapcsolatainak jelentős mértékű javulása,
• a Budaörsi út forgalmi túlterheltségének csökkenése, a közlekedési dugók oldása, ezáltal a
környezetterhelés mérséklődése,
• a beingázók színvonalas tömegközlekedési ellátása, gyorsabb, forgalmi dugóktól mentes célba jutása,
• a térségben a parkolási kapacitás jelentős növekedése,
• a vasút és az autópálya bevezető szakasz terület-szétvágó hatásának csökkenése, a fő infrastruktúra vonalak átjárhatóságának javítása, a kerületrészek – különös tekintettel a hegyoldalak és a kerületközpont - közötti kapcsolatok szorosabbá válása, megközelíthetőségük javulása,
• új munkahelyek létrejötte, a kerületi munkahely-koncentráció oldása, a munkahelyek egyenletesebb területi eloszlása,
• az ingázó népesség színvonalasabb és az átszállási pontokban biztosított kereskedelmi kiszolgálása,
• mindezek eredményeként a fizikai környezet (levegőszennyezettség, zajterhelés, közterületi
rendezettség és használhatóság) javulása,
• a lakossági (kerületi, agglomerációs, fővárosi) megelégedettségi szintjének emelkedése, közérzetjavulás.
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Nagy, a kerületen túli fővárosi, elsősorban a Belvárosra (V. ker. és a IX. ker. É-i részére), valamint az
I. kerületre (azon belül különösen a dunaparti részekre és a várnegyedre) kiterjedő lakosság-vonzó, idegenforgalmat élénkítő, gazdaságot, kereskedelmet és vendéglátást fellendítő hatása lesz a Bartók Béla
út környékének kulturális központtá átalakítását szolgáló (1. akcióterületi) fejlesztésnek, mely során
a kultúra gazdasági erővé és termékké válik. A tervek szerint megvalósul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Gárdonyi szobor körüli tér és a szemközti franciaudvar gyalogos köztérré alakítása és berendezése,
a Hadik irodalmi kávéház visszaállítása és terasz nyitása a tér felé,
a Bartók32 Galéria ház földszintjének civil közösségi házzá alakítása és a galéria bővítése,
a Csonka Múzeum aktívvá tétele,
a Hadik laktanya szállodává alakítása, alatta közcélú kapacitást is tartalmazó parkológarázs
megépítése, az udvaron kulturális célra is hasznosítható konferenciaközpont építése, az előtte levő tér gyalogos területté alakítása,
a Bartók Béla út 29-ben a pékség helyén Helytörténeti Múzeum kialakítása, a földszinti üzletek vendéglátó hellyé alakítása,
a franciaudvar lépcsős kapcsolatának megteremtése a Mányoki út felé,
a Bartók Béla út Szt. Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszán a kulturális kereskedelem, elsősorban a műkereskedelem erősítése, üzletek ilyen célú funkcióváltása, galériák, aukciós házak kialakítása,
a Móricz Zsigmond téren a gomba átalakítása és hasznosítása,
a Gellért Szálló új szárnyának megépítése és a szálloda és fürdő parkolási igényét kielégítő
mélygarázs létesítése az Orlay u. – Kemenes u. közötti telken,
a Bartók Béla út 15/a és 15/b közötti magánutca közhasználatúvá tétele és az oldalhomlokzat
menti földszintek vendéglátási célú átalakítása, „ízek utcája” kialakítása.

Várható eredmények:
• a tágabb környékre kiterjedően a népességmegtartó erő fokozódása, a lakossági vonzerő
növekedése:
o élénk kulturális élet kialakulása és programkínálat a kerület (és a főváros) lakossága valamint turisták számára, a területi üzleti és turisztikai vonzerő növekedése,
o foglalkoztatási és önkéntes elfoglaltság, program lehetőség bővítése az idősödő népességnek,
o a helyi/helytörténeti/kulturális értékek tudatosítása, értékőrző hasznosítása,
o a fizikai környezet rehabilitációja, értékeinek és karakterének megőrzése,
• az idegenforgalom fellendülése, a turisztikai potenciál emelkedése, bevételek növekedése,
• a kereskedelem és vendéglátás élénkülése, a kereslet és a bevételek emelkedése,
• a terület felértékelődése, presztízsének növekedése, az ingatlanárak emelkedése.
Fővárosi szerkezeti szerepű, de a kerület lakosságát is nagymértékben szolgáló fejlesztés a Dunapart
zöldterületi rendezése és rekreációs területté alakítása (3. akcióterületi fejlesztés)
Ennek során megvalósításra kerül:
• a kerékpárúton túl gyalogos sétaút pihenőhelyekkel, piknikhelyekkel,
• a terület rekreációs használatát elősegítő utcabútorozás, felszereltség (horgászhelyek, „erdei” tornapálya, ügyességi pályák, stb.),
• kertészeti rendezés, ligetes fásítás,
• a Dunapart mögötti lakóterületek és a parti sáv jobb – funkcionális és zöldfelületi - kapcsolatának kialakítása, a Dunapartra vezető nyomvonalak rehabilitációja.
Várható eredmények:
• a kerületi Dunapart beillesztése a teljes fővárosi folyóparton végigvezető kerékpáros úthálózatba,
• a dunaparti folyamatos zöldsáv kialakítása annak kedvező ökológiai hatásaival,
• a Dunapartra levezető zöldterületi „csápok kialakítása, a lakóterület-Dunapart kapcsolat erősítése,
• a vízparti területek parkosításával és rekreációs hasznosításával a lakosság szabadidős területekkel/programokkal ellátásának javítása, az egészséges életmód lehetőségeinek biztosítása, a lakossági megelégedettség és közérzet javítása.
2009. MÁRCIUS

155

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Lokális, városrészi jelentőségű, de a Kelenföldi lakótelep szempontjából kiemelten fontos a társadalmi
összetartozást és a lokálpatriotizmust is erősítő, a közösségi együttlétet segítő Bikás park rehabilitáció
ill. a lakótelephez kapcsolódó korszerűen felszerelt máltai játszótér kialakítása. (5. akcióterület)
4.3.4. A célrendszer koherenciája — a szomszédos kerületrészekre meghatározott célokhoz való
illeszkedés
A mellékelt táblázatokban a fejlesztési célok városrészi bontásban kerültek feltűntetésre annak érdekében, hogy a szomszédos városrészek céljai összevethetők legyenek.
4.3.4.1 A fejlesztési célok városrészenkénti koherenciája
Az első táblázat azt mutatja, hogy mely fejlesztési célok mely városrészben jelennek meg. Látható, hogy
több olyan cél is van, amelyek több – szomszédos - kerületrészben is megjelennek, így ezek egyben a
szomszédos területek célkoherenciáját is tükrözik, azaz egymás hatásait erősítik.
Lágymányos

Gellérthegy

Szentimreváros

Kelenföld

Albertfalva

Kelenvölgy

Sasad
Sashegy

Gazdagrét

Rupphegy
Madárhegy

Őrmező

Dobogó

Péterhegy

Örsöd

Kőérberek
Kamaraerdő

1.Társadalmi célok
1.1 népességmegtartás
1.2 időskorúak
ellátásának javítása
1.3 sport/rekreációs
lehetőségek javítása
1.4
egészségügyi
ellátórendszer fejleszt
1.5 kulturális élet
fellendítése
1.6
önkormányzati
oktatási rendszer fejl.
1.7 az élhető város
megalapozása
1.8
agglomerációs
problémák csökkent.
1.9
önkormányzatlakosság kommunik.
1.10 civil szervezetekkel együttműködés

2. Az épített környezettel kapcsolatos célok
2.1
fejlesztések
központi koordinálása
2.2 területhatékonyság érvényesítése
2.3
lakásprogram
korszerűsítése
2.4 a paneles lakótelepek rehabilitációja
2.5 központrendszer
továbbfejlesztése
2.6
közterületek
(be)rendezése

3. Zöldterületi, ökológiai, környezetvédelmi fejlesztési célok
3.1 biológiailag aktív
felületek megőrzése
3.2zöldfelületfejlesztési területek kijelöl.
3.3 közpark hiányos
területek zöldfel. fejl.
3.4
védett/védendő
területek megóvása
3.5 talajállapot jav.,
talajvédelem
3.6 vízminőség jav.,
vízvagyon megóvása
3.7
élővizek
revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása
3.9
levegőminőség
javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés

4. Gazdaságfejlesztési célok
4.1 településfejlesztési szerep eszközfejl.
4.2
a
tudásipar
fejlesztése
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, turizm.
4.4
együttműködés
gazdaság-felsőokt.
4.5 értékelvű marketing
4.6 ltp.+ barna rehab.
(ingatlan)gazd. fejl.
4.7 üzleti és humán
funkció fejl. területek
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5. közlekedésfejlesztési célok
5.1 külső tömegközl.
kapcsolat fejlesztés
5.2
külső
közúti
kapcsolat fejlesztés
5.3 kerületi főhálózat
fejlesztés
5.4 kerületi nem főúti
hálózat fejlesztés
5.5 kerületi tömegközlekedés fejlesztés
5.6 kerékpár/gyalogút
fejl., vasút átjárhatós.
5.7 parkolás fejlesztés, P+R, nagyparkoló

6. Közmű és energiaellátás fejlesztési célok
6.1
ivóvízhálózat
fejlesztése
6.2 É-Csepeli szennyvíztisztító kapcsolat
6.3 főgyűjtő csatornahálózat bővítése
6.4
mellékgyűjtő
hálózatok bővítése
6.5 csatornahálózat
rekonstrukciója
6.6 patakok rendezése
6.7 keserűvíz források
hidrogeológiai véd.
6.8
geotermikus
források védelme
6.9 árvízi hullámtéri
öblözeti probl megold.
6.10 környezetbarát
fűtési rendszer tám.
6.11 Mezőkövesdi úti
alállomás esztét. jav.

4.3.5. Az akcióterületi fejlesztések hatásterületei
A második táblázat városrészenként mutatja meg, hogy a négy akcióterületi fejlesztésnek mely további
városrészekre lesz hatása. A hatás erősségével sötétedik az alászínezés tónusa.
Lágymányos

Gellérthegy

Szentimreváros

Kelenföld

Albertfalva

Kelenvölgy

Sasad
Sashegy

Gazdagrét

Rupphegy
Madárhegy

Őrmező

Dobogó

Péterhegy

Örsöd

Kőérberek
Kamaraerdő

Agglomeráció

1. Lágymányos kulturális városközpont
Lakossági vonzerő
növekedése
Turisztikai vonzerő
erősödése
Programkínálat
növekedése
Foglalkoztatás
bővülése
Kereskedelem
fellendülése
Idegenforgalmi
bevételek növekedés
Ingatlan felértékelődés
Városkép javulás,
presztízsnövekedés

2. Etele téri központ
Tömegközlekedés
javulása
Közlekedési
kapcsolatok
javulása
Foglalkoztatási
lehetőség növek.
Környezetterhelés
csökken
Szabadidős
szolgáltatás bővül
Kereskedelmi
ellátás javulása
Városkép javulás,
látvány javulás

3. Dunapart zöldterületi és rekreációs fejlesztése
Lakossági vonzerő
növekedése
Turisztikai vonzerő
erősödése
Programkínálat
növekedése
Egészséges
életmód lehetőség
Jó
környezetvédelmi hatás
Szabadidős
szolgáltatás bőv.
Városkép javulás,
látvány javulás
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4. Metró virágpiacig kivezetése, tömegközlekedési átszállás lehetőségének biztosítása
Forgalmi terhelés
csökken
Környezeti
terhelés csökken
Tömegközlekedés
javul
Kereskedelmi
ellátás javul

5. Bikás park funkcióbővítő rehabilitációja és korcsoportos játszótér létesítése
Társadalmi összetartás, kötődés nő
Szabadidős
és
sportlehetőségek
Környezeti
színvonal javulás

Fenti hatásterületi ábrákból látható, hogy a kerületnek nincs olyan városrésze, amelyet az öt akcióterületből valamelyik hatása egyáltalán ne érintene. Sőt, a hatásterületek kiegyensúlyozottak, azaz az 1.
akcióterület erősebb hatása a belső kerületrészeken, a 4. akcióterület hatásai inkább a külső területrészeken lesznek érezhetők. Hatáshalmozódás elsősorban Kelenföld és Albertfalva városrészekben várható, ahol több akcióterületnek is erős pozitív hatásai lesznek, segítve ezzel a városrészeket a magasabb presztízs elérésében.
Az IVS által akcióterületként javasolt négy fejlesztési térségnek a konkrét területi kiterjedése is több városrészt érint:
•

A Bartók Béla úti kulturális városközpont kiterjed: Lágymányos, Szentimreváros és Gellérthegy
körzetek területének egy-egy részére, intenzívebb hatásterülete azonban átnyúlik Kelenföldre is,
valamint a főváros több – belvárosi, szomszédos – kerületére is (melyet a kerületen kívüliség miatt a táblázat nem jelöl).

•

Az Etele téri fejlesztések zöme Kelenföldön valósul meg, de számos eleme (pl. agglomerációs
buszpályaudvar) Őrmező területén helyezkedik el, a beruházás területe érinti Kelenvölgy É-i részét is. Hatásai – éppen a vasút átjárhatóságának javulása és a metróra való felszállás lehetősége következtében – azonban érezhetők lesznek Kelenvölgytől Sasad – Sas-hegyig és Gazdagrétig egyaránt.

•

A Dunapart zöldterületként kialakítása Kelenföld és Albertfalva folyóparti sávjába esik, de rekreációs használhatósága a Duna menti zónában fővárosi szerkezeti elem, melynek megvalósítása –
a lehetőségek függvényében - minél hosszabb szakaszon kívánatos a folyó mindkét oldali partján. Közvetlen hatása elsősorban a mögöttes kelenföldi és albertfalvi lakóterületekre lesz azzal,
hogy a vízparti kapcsolattal a napi kikapcsolódásra is alkalmas zöld- és rekreációs terület áll
majd rendelkezésre, de a teljes folyópartot követő zöld sáv kialakításához fontos az egész főváros számára.

•

A metró meghosszabbításához kapcsolódó beruházások területileg csak Örsöd kerületrészt érintik, de kedvező (környezeti, tömegközlekedési) hatásuk ezen kívül érezhető lesz Madárhegyen,
Gazdagréten, Őrmezőn, Sasad - Sas-hegy városrészben, sőt az átmenő forgalom csökkenése
következtében Kelenföldön, Albertfalván, Lágymányoson, szinte az egész kerületben is.

•

A Bikás park rehabilitációja az egyetlen olyan akcióterület, melynek területi hatása kisebb, elsősorban Kelenföld városrészre, annak is leginkább a lakótelepi részére terjed ki.

4.3.5.1. A Bartók Béla úti kulturális városközpont indokai, céljai, megoldandó problémák, hatásai
A fejlesztéssel területileg érintett mindhárom (Lágymányos, Szentimreváros, Gellérthegy) kerületrésznek, de a közvetlen hatásterületbe eső további városrészeknek (nemcsak a kerületbeli Kelenföldnek,
hanem a Belvárosnak és az I. kerületnek) is közös=azonos
• problémája:
o a népességvonzás fenntartása, a népességcsökkenés fékezése
o a lakónépesség elöregedése,
o az élhető városi környezet biztosítása,
• célja/feladata:
o a népességmegtartó erő fokozása,
o az időskorúak –fizikai és szellemi – ellátásának javítása,
o a programkínálat és rekreációs lehetőségek javítása,
o a kulturális élet fellendítése,
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a központrendszer továbbfejlesztése,
a közterületek rendezése, karakteres és használati értéket növelő berendezése,
a zöldfelületek megőrzése és fejlesztési lehetőségeik kihasználása,
a sűrűn beépített közpark-hiányos területek zöldítése,
a zajhelyzet javítása,
az idegenforgalom, egészséggazdaság és rekreáció fejlesztése,
a humán- és üzleti funkciójú fejlesztési területek kijelölése,
a parkolási problémák enyhítése.

A hatásterület városrészeinek azonos problémáira megoldási javaslatot ad a kulturális kerületközpont
azzal, hogy:
• felszerelt, (spontán/lakossági) társadalmi összejövetelekre, programokra, együttlétre is alkalmas, színvonalasan berendezett közösségi tereket, pihenő és gyalogos felületeket hoz létre a
Gárdonyi szobor körüli téren és vele szemben a franciaudvarban, ahol a terület felügyeletét, a
programok szervezését nyugdíjasok – önkéntes munka keretében – végezhetik, és a programok
egy része célzottan is az idős lakosság bevonására, részvételére (is) vonatkozhat
• a közterületi programkínálat a társadalom minden rétegének és korcsoportjának ajánlatot kell
biztosítson a kerület határain túlnyúló hatásterülettel, ezért nagyobb vonzerőt gyakorló rendezvények – könyvhét, műtárgy vásár, gyereknapi események, hétvégi kulturális bolhapiac, karácsonyi- és húsvéti vásár, térzene, kulturális „mutatványosok” és happeningek ide szervezése/telepítése, rendszeres szabadtéri programkínálat – kézműves foglalkozások, sakk- és gobajnokság, zenei események, stb. rendezése a Gárdonyi szobor körüli téren,
• civil közösségi házzá alakítja a Bartók32 galéria ház földszintjét, ahol a galéria bővítésén túl
egyéb – előadásokra, összejövetelekre, programokra alkalmas – közösségi helyiségek is kialakításra kerülnek, ahol önkéntes vagy részmunkaidős alkalmazásban nyugdíjasok is dolgozhatnak
ill. a programok a lakosság különböző korcsoportjainak kapcsolatát erősíthetik,
• helytörténeti gyűjtemény kerül kialakításra a Bartók Béla út 29-ben, ahol mind az anyag összeállításában, mind – a folyamatosan változó – kiállítások megszervezésében, rendezésében, felügyeletében a lakosság minden korosztálya aktívan részt vehet,
• a Csonka Múzeum aktívabbá tétele, a kiállító hely mellett műszaki klubként hasznosítása (a Műegyetem diákjainak, (nyugdíjas) tanárainak részvételével és szervezésében,
• a környező kulturcikk boltok és műkereskedők bekapcsolása az eseményszervezésbe (műtárgyak éjszakája, árverések-aukciók, kiállítások, stb.).
4.3.5.2. Az Etele téri városrészközpont és intermodális csomópont, indokai, céljai, megoldandó
problémák, hatásai
A területileg érintett kerületrészek (Őrmező, (Kelenvölgy) és Kelenföld) problémái:
•
a nagymértékű forgalmi túlterheltség, gyakori/állandósult közúti dugók, növekvő káros környezeti terhelés,
•
az ingázó forgalom tömegközlekedésre átszállás lehetőségeinek rendezetlensége,
•
a terület csökkenő népességvonzása, a kerületi átlagot meghaladó népességfogyás,
•
a lakótelepek fizikai avulása és presztízsvesztése,
•
a fő infrastruktúravonalak átjárhatatlansága, területi elvágottság (különösen Őrmező) és közlekedési kapcsolathiányok.
Az intermodális csomópont és városrészközpont célja/feladata:
• a metró végállomás és forgalmi telep létesítése, kapacitív tömegközlekedési kapcsolat biztosítása a belváros felé,
• agglomerációs buszvégállomás kiépítése és az ingázók számára metró átszállási lehetőség kialakítása,
• P+R parkoló kiépítése a vasút mindkét oldalán és tömegközlekedési átszállási lehetőség biztosítása,
• a vasút két oldala között három helyen kapcsolat (átjárási lehetőség) létesítése,
• a városrészközpontban irodaházak (munkahelyek) és kereskedelmi létesítmények (az átszálló
forgalom kiszolgálására) megépítése,
• a budai hegyoldallal (Sasad, Sas-hegy) a közlekedési kapcsolatok javítása, a hegyoldali népesség metró-elérésének biztosítása.
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Az akcióterület hatásterülete sokkal nagyobb, mint az érintett két kerületrész:
• agglomerációs kisugárzással kell számolni Budapest DNy-i agglomerációjában levő településeket érintően
o az ingázási forgalom és szokások változása,
o a környezetterhelés csökkenése,
o az Etele tér környékén megnövekvő foglalkoztatás pozitív hatásai,
o az átszállási térségbe helyezett kereskedelem kedvező hatása
• nagyobb fővárosi térségben várható hatás:
o a bevezető utak – és a folytatásukban levő belső hálózat – forgalmi és környezeti terheléscsökkenése,
o a tömegközlekedés arányának emelkedése,
o jobb városrészi – kerületrészi kapcsolatok kialakulása,
• a fentieken túl a környező kerületrészekben érzékelhető hatás
o a környező területek felértékelődése következtében a kapcsolódó panelos lakótelepek
presztízsvesztésének fékeződése, a felújítások meggyorsulása,
o a hegyvidéki területek jobb tömegközlekedési ellátása.
4.3.5.3. A Dunapart rendezés és rekreációs hasznosítás indokai, céljai, hatásai
Kelenföld és Albertfalva városrészeken belül a Duna menti sáv lényegi problémái:
• a fővárosi Dunaparton
o a folyamatos kerékpárút és gyalogos sétány hiánya (szaggatottsága), valamint
o az összefüggő folyóparti zöldterületi sáv hiánya
• a terület rendezetlensége, a barnamezős rehabilitáció (még) befejezetlensége
o a hegyvidéki területek jobb tömegközlekedési ellátása,
o az átalakulási folyamat elhúzódása ill. vállalkozói telkekre koncentrálása, a közterületek
rendezésének (időbeli) lemaradása.
A dunaparti 3. akcióterület fejlesztéseinek célja/feladata:
• a folyó mellett az összefüggő zöldterületi sáv folyamatos kialakítása, ebben
o a hiányzó kerékpáros és gyalogos közlekedési elemek pótlása,
o rekreációs használatot biztosító felszereltség kialakítása,
o a városképet – és használhatóságot – javító parkosítás megvalósítása
• a lakosság hasznos/sportos szabadidő eltöltési lehetőségeinek biztosítása, ezzel
o életmód-formálás, az egészségmegőrzéshez szükséges lehetőségek bővítése,
o társadalom-építés, a közösségi összetartás (sportrendezvények, közösségi programok)
erősítése
o a lakóterület és a folyópart kapcsolatának megteremtése, a lakossági ellátás javítása,
jobb lakossági közérzet elősegítése, a lakossági megelégedettség fokozása.
Közvetlen hatásterület: a „mögöttes” területen levő – Fehérvári út menti – lakóterületek, a kelenföldi és
albertfalvi lakótelepek, és a barnamezős rehabilitáció területe.
Közvetett hatásterület: az egész főváros (Duna menti zóna).
4.3.5.4. A 4-es metró meghosszabbítása és DNy-i városkapu kialakítása: célok, hatások
Megvalósítása csak középtávon (2013) túl valószínű, de az egész fővárosnak igen fontos, mert:
• az Etele téri - Őrmezői fejlesztésekhez hasonló tartalmú, de közvetlenül a városhatárnál jelentkező forgalom mérséklő és környezetjavító hatása lenne:
o a metró virágpiacig kivezetésének,
o az agglomerációs forgalom mielőbbi tömegközlekedésre átszállításának,
o a személygépkocsi forgalom P+R parkolókban „megfogásának”
o az átszálláshoz kapcsolódó alap/napi kereskedelmi létesítmények kiépítésének.
• az agglomerációs forgalom számára is kedvező lenne, ha:
o megrövidülne a (dugós) közúti útszakasz (ha már úgyis tömegközlekedésre kell átszállni,
az minél előbb megtörténik)
o a metróval bejutás csökkentené az elérési időket.
4.3.5.5. A Kelenföldi Szabadidőpark, Bikás park funkcióbővítő rehabilitációjának céljai, hatásai
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Az Etele téri központ melletti terület jelenleg elhasználódott állapotban van, már ma sem az elvárt színvonalon tölti be feladatát, nem nyújt kellő lehetőséget a szabadidő kellemes és kulturált eltöltésére. Cél,
hogy a metróvonal megépítésével a tétényi úti megálló megfelelő előteret, „találkozási pontot” kapjon, a
környék lakosságának pedig a szabadidő eltöltési, sportolási és pihenési lehetőségei javuljanak. A korcsoportos játszótér a fiatalok foglalkoztatásában, szabadidejük és energiáik lekötésében segít. Különösen a kamaszoknak/teenagereknek tervezett résznek van nagy társadalmi jelentősége a lakótelepi környezetben, ill. a nyugdíjasok pihenőkertje lehet rendkívül látogatott a népesség korosodásával. A lakossági programkínálat gazdagításával, az egészséges (sportos) életmód lehetőségeinek biztosításával, a
közösségi szerveződés elősegítésével és a környezet esztétikai javításával elsősorban társadalmi
szempontból lehet pozitív hatásokra számítani, de a környékre is felértékelően hat és emeli a térség
presztízsét.
4.3.6. Esélyegyenlőségi, antiszegregációs terv
4.3.6.1. Az esélyegyenlőség és anti-szegregáció értelmezése Újbudán
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretén belül az Anti-szegregációs tervet a helyi
esélyegyenlőségi program fontos részének tekintjük, mivel területi dimenzióban, a szegregációs
folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét, lehetőséget teremt
a stratégiai szemléletű beavatkozásra az egyes kerületrészeken.
A különböző intézményrendszerek és a törvényi szabályozás által használt fogalmak, amennyiben
esélyegyenlőség elősegítéséről, a diszkrimináció tilalmáról, illetve magáról a szegregációról esik szó,
eltérőek, éppúgy mint az esélyegyenlőség kapcsán érintett célcsoportok köre.
A hagyományos önkormányzati szociálpolitikai tevékenység az alábbi célcsoportok körül szerveződik:
Idősek és megváltozott munkaképességűek, akiknek biztosítási jövedelemre nincsen joguk, és
családjuk, rokonságuk sincs.
Mindazok, akik nem jogosultak a szociálpolitikai ellátásokra, mert nem is túl öregek, nem is túl
betegek, de már hosszú ideje nincs munkájuk és önálló jövedelmük. (Ezt a csoportot a hajléktalanná
válás veszélye is nagymértékben fenyegeti).
Etnikai hovatartozásuk miatt a többségi társadalom által előítélettel kezeltek. A romák mellett
ideértendők a harmadik világbeli, hazatérni képtelen menekültek is.
A normasértők, akik “szerfüggőségük”, vagy büntetett előéletük miatt képtelenek segítség nélkül
beilleszkedni.
A töredék családokban, nagycsaládokban, alacsony jövedelmű családokban élő gyerekek, ezért e
korcsoport szegénységének enyhítése ugyancsak kiemelt feladat.
A mentális és fizikai egészség hiányával küzdők. Az igen öreg, mozgásában súlyosan korlátozott,
valamint - a fogyatékkal élők társadalmi életfeltételeinek megfelelő szintű biztosítása szintén a helyi
szociálpolitika kötelessége.
Az Önkormányzat ugyanakkor emberjogi elkötelezettsége és stratégiai szemlélete folytán felvállalhatja
egyéb hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítését: mint pl.
• a nők,
• gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok,
• a koruk miatt diszkriminált álláskeresők,
• a szexuális irányultságon alapulva megkülönböztetettek,
• vallásuk, vagy politikai meggyőződés miatt diszkrimináltak, stb.
4.3.6.1.1. Alapelvek
A) Fenntartható fejlődés és esélyegyenlőség
A fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés elősegítése, így a szegénység elleni küzdelem, az
emberi jogok kérdése és a nemek egyenlőségének megteremtése önkormányzati feladat is.
Az EU fejlesztési politikájának is fő célja a fenntartható fejlődés elősegítése a szegénység
enyhítése céljából. A környezet és a szegénység között bizonyítható kapcsolat van, hiszen a
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természeti erőforrásokhoz, a legalapvetőbb javakhoz való hozzáféréstől (élelem, lakhely, közművek) a
legszegényebbek függnek a leginkább.
A fejlődés szempontjából a nemek közötti egyenlőség elősegítése szintén alapvető fontosságú. A
biológiai alapú nemi szerepfelfogás következtében folyamatosan újratermelődnek a nemek közti
munkaerőpiaci és gazdasági egyenlőtlenségek, a nemi alapú diszkrimináció az egyéni, a társadalmi és
a gazdasági fejlődés gátja. A hazai jövedelmi viszonyok, a foglalkoztatottsági adatok alapján - noha
nagy egyéni eltérések lehetnek – a nők Magyarországon is a férfiakénál kedvezőtlenebb gazdasági
helyzetben vannak.
A gazdasági és társadalmi fejlődés további kulcspontja a szolidaritás és az esélyegyenlőség.
Az EP szerint a lisszaboni célok sem teljesíthetők az egyenlőtlenségek megszüntetése, az egyének
képességeinek jobb kiaknázása nélkül. A hátrányos helyzetű rétegeknek a társadalmi
intézményekhez való egyenlőtlen hozzáférése alapvető emberi jogokat sért.
B) Öngondoskodás - Társadalmi felelősségvállalás ösztönzése
Az EU lisszaboni stratégiája célkitűzéseinek való megfelelés területén is van feladata az
Önkormányzatnak, hiszen helyi foglalkoztatási programokkal, munkahelyteremtő beruházásokkal, a
családbarát foglalkoztatás népszerűsítésével hozzájárulhatnak a foglalkoztatás bővítéséhez, a
jövedelemszerzés lehetőségének minél szélesebb lakossági kör számára történő biztosításához.
Az Önkormányzat feladata a hátrányos helyzetűek támogatása és az önmagukról gondoskodni nem
tudók emberhez méltó életkilátásainak és körülményeinek biztosítása. Ugyanakkor hozzájárulhat
ahhoz, hogy a kerület lakosságában fokozottan tudatosodjon az öngondoskodás szükségessége.
Sokat tehet azért is, hogy a kerületben működő vállalatok, vállalkozások körében terjedjen a a
társadalmi felelősségvállalás szemlélete, azaz integrálják a társadalmi és a környezeti kérdéseket üzleti
működésükbe, valamint az érintettekkel való interakcióikba.
Mivel hazánkban gyenge az érintettek - a fogyasztók, vevők, civil szervezetek vagy akár a média
nyomásgyakorlása, különösen fontos az Állam, így az Önkormányzat szerepvállalása a vállalatok
társadalmi felelősségvállalásának ösztönzésében.
4.3.6.1.2. Kerületi elkötelezettség az alapelvek következetes érvényesítésére
Újbuda fejlesztése során természetes cél a gazdasági fejlődés elősegítése és a társadalmi kohézió erősítése. Ennek érdekében
• a lakosság egyes hátrányos helyzetű csoportjai szükségleteinek megismerését, szempontjaik
felismerését és azok artikulásának ösztönzését,
• a civil szerveződések, szervezetek támogatását, különös tekintettel a fenntartható fejlődést, illetve
az esélyegyenlőség megteremtését, a hátrányos helyzetű lakosságcsoportokat segítő
szervezetekre,
• a kerületben élő lakosság és a kerületben működő gazdasági és társadalmi szervezetek
együttműködésének elősegítését.
• az Önkormányzat prioritásnak tekinti a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés
kritériumainak, összetevőinek, így a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem, a
nemek közti egyenlőség és az emberi jogok szempontjainak az Önkormányzat és
intézményrendszere valamennyi szintjén történő megismerését,
• horizontális megjelenítésüket az Önkormányzat, a képviselőtestület, az önkormányzati
fenntartású intézmények szervezeteiben,
• érvényesülésük áttekintését, értékelését és erősítését valamennyi szakpolitikában,
intézkedésben és a külső kommunikáció fórumain 2008-2009. során,
• az ezekkel összefüggő példamutatást és a jó gyakorlatok folyamatos kommunikációját.
• A negatív - környezetszennyező, illetve diszkriminációs – esetekkel, gyakorlatokkal szembeni
határozott fellépést, helyi szinten érvényesíthető szankciórendszer kidolgozását, bevezetését és
kommunikációját 2008-2009. során,
A továbbiakban a statisztikai értelemben vett szegregáció értékelését követően a demográfiai és
munkaerőpiaci folyamatok tükrében értékeljük az egyes lakosságcsoportok közti egyenlőtlenségeket,
bemutatjuk az Önkormányzat a hátrányos helyzetűek életkörülményeinek és esélyegyenlőségének
2009. MÁRCIUS

162

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

(lakhatás, oktatás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás elősegítése, szociális szolgáltatások és
támogatások) biztosítása terén tett intézkedéseit, majd az anti-szegregációs tervben a kerület
specifikus kihívásaira adott válaszait elsősorban az ÚMFT által meghatározott fő esélyegyenlőségi
területein:
• családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése,
• nemek közti egyenlőség elősegítése,
• akadálymentesítés,
• fogyatékosok, romák és más hátrányos helyzetű csoportok életminőségének, munkaerőpiaci
helyzetének javítása terén.
•
4.3.6.2. Általános helyzetértékelés
4.3.6.2.1. A KSH-adatok elemzése a szegregáció szempontjából
A KSH adatai szerint Újbuda nem néz szembe szegregációs kihívásokkal.
• nincs olyan területe/szegregátuma, ahol az alacsony státuszú lakosok (aktív korú, 8 általános
iskolai osztálynál nem magasabb iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők) aránya minimum 50%, továbbá
• nincs olyan területe sem, ahol ilyen mérőszámok szerint szegregációs folyamatok zajlanának,
• vagyis az anti-szegregációs törekvéseket a megelőzés jegyében kell megfogalmazni.
A lakásállomány száma (72 939 db) a 136 ezres lélekszámú kerület lélekszámának több, mint a felét
teszi ki, ami azt jelenti, hogy minden második újbudai állampolgár rendelkezik önálló lakhatással.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a 2001-es népszámlálási adatok szerint mindössze 4,4%,
ami abszolút számban azonban kb. 3 000 lakást jelent.
A felsőfokú végzettségűek mintegy háromszorosát (33 %) teszik ki az alacsony iskolai
végzettségűeknek, utóbbiak aránya alig több mint 10%, ily módon KSH értelemben vett
szegregációról nem beszélhetünk.
4.3.6.2.2. A KSH értelmezés szerinti szegregáción kívüli esélyegyenlőségi beavatkozást igénylő társadalmi jelenségek
A) A népesség elöregedése
A 2007. jan. 1-jei adatok szerint lakosságának alig 10%-át teszik ki a gyermekek, ezzel szemben 60
éven felüli minden negyedik újbudai lakos. E számok kiválóan illusztrálják a társadalom
elöregedésének problémáját, a demográfiai helyzet budapesti viszonylatban is kiugró súlyosságát.
A jelenlegi népes 50–59 éves korosztály az elkövetkező években válik nyugdíjassá, így a kerületben
várhatóan több tízezer férfi és nő számára válnak szükségessé a szociális szolgáltatások. Az
egyszemélyes idős háztartások a generációk közti kapcsolatok gyengülése miatt az idősek társadalmi
szegregációjához vezethetnek.
Ezért az anti-szegregációs terv ki kell térjen az elszigeteltség csökkentésére, a társas kapcsolatok
erősítésére.
A társadalmi kohézió feltétele, hogy az idősek számára is biztosítottak a társadalmi életben való
részvétel megfelelő lehetőségei.
Az öregedéssel párhuzamosan az aktív korú népesség is fokozatosan csökken, vagyis nő az eltartottak
aránya. A budapesti viszonylatban alacsony gyermekszámot, illetve az idősek arányát tükrözi az alábbi
táblázat.
Kerületi eltartottsági ráta budapesti összehasonlításban - öregedési index, 2003. (%)
Korösszetétel
Gyermek
Idős népes- Eltartottsági Öregedési
népesség
ség eltarráta
index
0-14
15-64
65-X
eltartottsági tottsági rátáéves
éves
éves
rátája
ja
XI. ker.
10,6
67,9
21,5
15,7
31,7
47,3
202,2
Budapest Összesen

12,6

69,5

17,9

18,1

25,8

43,9

142,2

Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2003. KSH
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B.) Szegénység, gyermekszegénység
A gyermeket nevelő háztartások közül kedvezőtlen helyzetben az egyszülős családok és a
nagycsaládosok vannak. Míg a nagycsaládosokat megilletik a kedvezmények, az egyszülős családokra
ezek legnagyobb része nem terjed ki.
A szegénység generációk közötti öröklődésének enyhítése a leghatásosabb eszköz a szegénység
elleni küzdelemben. Alapvető esélyegyenlőségi elv az, hogy a gyermekek a szülők társadalmi
helyzetétől függetlenül rendelkezhessenek a felemelkedés lehetőségeivel.
Tekintettel arra, hogy a hátrányos munkaerőpiaci helyzetben lévő szülők, így pl. az alacsony iskolai
végzettségűek, 45 év felettiek, kisgyermekes/nagycsaládos nők munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlen,
az anti-szegregációs tervnek ki kell térnie a szülők egzisztenciális kockázatai következtében
kiszolgáltatottá váló, valamint az egyszülős családban élő gyermekek helyzetének javítására,
esélyegyenlőségük fenntartására is.
C) Szociális helyzet, szociális ellátások
A lakásügy szociális vonatkozásai hagyományosan a szegénység kérdésének fontos összetevői. Mára
az egyik legégetőbb probléma a lakással rendelkezők lakhatásának megőrzése, azoknál a
csoportoknál, ahol a rezsiköltségekre nem áll rendelkezésre elegendő jövedelem. Ezen csoportok
lakhatásának a megőrzése érdekében az Önkormányzat közműdíj-kompenzációs rendszert tart fenn,
illetve más célzott, lakásfenntartási támogatást is nyújt.
A lakásgazdálkodás feladatainak, megvalósításának alapelvei:
Elsősorban szociális helyzet alapján ad bérbe lakásokat az önkormányzat, melynek feltételeit helyi
rendelet szabályozza. A feltételek teljesülése alapján dönt az illetékes Bizottság a névjegyzékre
kerülésről, valamint a rendelkezésre álló üres lakások szétosztásáról. Fiatal házasok, élettársi
kapcsolatban élők esetében olyan összkomfortos 30-40 m2-es lakásokkal rendelkezik az
önkormányzat, melyek pályázat alapján meghatározott időre bérbe adhatók, ezzel is segítve lakáshoz
jutásukat. A jelenlegi lakbérmérték megállapítása mellett a család egy főre eső összjövedelmének
figyelembevételével meghatározott lakbér támogatási rendszer működik, mely a hozzá fűzött
reményeket beváltotta. Jelenleg 318 esetben ad az önkormányzat lakbértámogatást, mely a szociális
bérlakásszám 22,6%-át teszi ki. A befolyt lakbérbevételeket a bérbeadóra tartozó karbantartási illetve
felújítási, valamint az üres lakások helyreállítási munkálataira fordítja az önkormányzat bérlakásai
esetében.
Az önkormányzati bérlakások száma 1567 db, a bérlakásban lakók 20,9 %-a lakbértámogatásban
részesül, 105 bérlemény esetében pedig víz-csatorna-, illetve szemétdíj kompenzációval csökkenti az
önkormányzat a havi számlázott díj értékét.
Az önkormányzati lakásállomány összetétele komfortfokozat szerint (db)
Összkomfortos

664

42,4%

Komfortos

555

35,4%

Félkomfortos

169

10,8%

Komfortnélküli

170

10,8%

Szükséglakás

9

0,6%

Összesen

1567

100,0%

A szociális bérlakások száma: 1405 db, a szociális alapon befogadott lakáskérelmek száma: 562. Ezekből a kérelmekből évente 10-12 oldható meg.
Szociális kiadásokra a kerület költségvetési kiadásainak közel 10%-át fordítja. Tekintettel a demográfiai
sajátosságokra nagy hangsúlyt az idősek és a családok segítése kap.
A kerület segélyezési adataiból kiindulva a fővárosi kerületek többségénél kedvezőbb a lakosság
szociális helyzete.
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A legfontosabb segélyek kifizetésének esetszámát, és az egyes pénzbeni támogatások eseti
kifizetéseire jutó összegét tekintve látható, hogy a fővárosban jó költségvetési és szociális helyzetűnek
tekinthető kerület a kifizetések mértékét tekintve az átlagtól csak kis mértékben tér el pozitív irányban,
és számos kerületben alkalmazott összegektől olykor jelentősen elmarad, ezért az anti-szegregációs
tervben javasolt a támogatási összegek felülvizsgálatának átgondolása.
A szociális segélyezés budapesti összehasonlításban, 2003.
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási
támogatás
kerület
részesítettek
egy főre jutó
esetek
1 esetre jutó
átlagos száma
havi átlag, Ft
száma
átlag, Ft
I.
15
14 206
312
5 814

Rendkívüli gyermek
védelmi támogatás
esetek száegy esetre
ma
jutó átlag, Ft
17
20 118

II.

33

14 962

377

4 841

390

5 187

III.

49

14 803

13 146

4 159

271

16 303

IV.

219

14 744

7 085

3 983

1 003

8 279

V.

25

14 210

228

4 452

2 605

14 324

VI.

80

15 007

6 130

8 879

1 770

9 079

VII.

158

14 135

3 851

4 871

1 677

7 288

VIII.

444

13 886

26 053

5 680

30 147

4 211

IX.

164

14 610

9 289

6 448

1 586

14 388

X.
XI.
XII.

106

14 658

21 779

4 934

3 548

10 926

184
25

15 113
14 400

7 521
3 280

5 514
4 564

5 805
592

6 233
15 760

XIII.

283

15 018

9 494

3 244

8 229

6 802

XIV.

313

16 974

11 304

6 584

687

9 750

XV.

325

16 129

12 348

5 875

11 880

6 441

XVI.

54

13 551

619

19 281

3 566

5 193

XVII.

97

16 027

5 124

3 142

13 107

1 806

XVIII.

129

14 286

5 593

2 205

1 561

14 242

XIX.

51

16 106

6 402

4 364

1 125

3 442

XX.

180

13 781

3 329

3 198

3 256

3 849

XXI.

199

14 523

4 164

14 503

5 333

6 867

XXII.

63

15 066

13 555

5 673

1 722

6 028

XXIII.

83

14 792

2 605

6 026

16 797

1 757

173 588

5 428

116 674

5 239

Budapest ösz3 279
14 947
szesen
Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2004. KSH

A különböző ellátások támogatotti körét nőkre és férfiakra bontva vizsgálva egyértelmű, hogy
összehasonlítási mutatóként használva a nők és férfiak egymás közti arányát is, különösen
szembetűnő a nők hátrányos helyzete. A nők „javára” feltűnően elbillenő arány csak részben tudható
be annak a ténynek, hogy többnyire a családon belüli munkamegosztásban az ügyintézési feladatok
ellátása, így a megélhetéshez kapcsolódó támogatások igénylése is többnyire a rájuk hárul. A
gyermekneveléssel illetve a lakásfenntartással kapcsolatos támogatások igénybevételének kiugró
egyenlőtlensége mellett kizárólag a hadigondozottak esetében magasabb a férfiak hányada a
támogatottak között. Leszögezhetjük tehát a lenti adatok alapján is az ismert, és korábban
hangsúlyozott tényt: a szegénység nőarcú, a nőket a férfiaknál sokkal inkább sújtja.
A nemek közti gazdasági egyenlőség megteremtése a szegénység és gyermekszegénység
megelőzésének és leküzdésének is feltétele, hiszen az egyszülős családokban 95%-ban az anya a
kizárólagos kenyérkereső.
A különböző rendszeres ellátásokban részesülők száma (2007):
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Férfi (fő)

Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Ápolási díj
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Hadigondozottak ellátásai
Időskorúak járadéka
Születési támogatás
Adósságkezelési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Gyermekek karácsonyi támogatása
Lakáscélú önkormányzati támogatás

Nő (fő)

Összesen

Nő/férfi
arány

190
188
6 364
133
191
69
94
11
604
26
31

250
1 372
9 157
226
405
1 082
72
12
831
68
485

440
1 560
15 521
359
596
1 151
166
23
1 435
94
516

132%
730%
144%
170%
212%
1 568%
77%
109%
138%
262%
1 565%

1
1 646
30

3
1 714
36

4
3 360
66

300%
104%
120%

Nők aránya a támogatottak között
57%
88%
59%
63%
68%
94%
43%
52%
58%
72%
94%
75%
51%
55%

D) Peremhelyzetben élők segítése
A szegregációs tendenciák várható erősödése folytán a kerület szociális problémákkal küzdő részei
(elsősorban a lakótelepek) a deviancia (drog, szegénységi bűnözés, prostitúció) középpontjai. Ezek
“szívják fel” a hajléktalanok jelentős részét is, mindez egyes kerületrészeket (pl. Kamaraerdő, Sasadon
a Petőfi-laktanya közvetlen környéke, a Sashegyi természetvédelmi terület, egyes lakótelepi övezetek)
láthatóan jellemeznek.
Az Önkormányzat erőfeszítéseket tesz a helyzetük megoldására annak ellenére, hogy a
hajléktalanokkal összefüggő feladat-ellátási kötelezettség a Fővárosi Önkormányzatra hárul.
Újbuda Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, továbbá a Fiatalok Önsegítő
Egyesülete (1119 Budapest, Major u. 37.) ellátási szerződést kötött 2007. május 1. napjától 2012.
április 30. napjáig terjedő hatállyal.
A Fiatalok Önsegítő Egyesülete hajléktalan személyek nappali ellátását és átmeneti ellátását biztosítja.
Az Egyesület 2007-ben a hajléktalanok nappali melegedőjében összesen 18.711 rászoruló személy
részére biztosított szolgáltatást. Ez 261 napos nyitva tartást figyelembe véve napi 72 fő ellátottat jelent.
A Hajléktalan Átmeneti Szálláson a 15 férőhely maximális kihasználtsággal működött, 5.475
vendégéjszakát töltöttek az ellátást igénybe vevők a szálláson.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - mint szolgáltató - vállalja, hogy önkormányzati
feladatellátás keretében a kerületben az Szt. 65/E. §-a alapján utcai szociális munkát, valamint a XI.
kerület Rimaszombati u. 15/a. szám alatt található nappali melegedőben 50 fő hajléktalan ember
számára nappali ellátást biztosít. A Szeretetszolgálat a kerületben életvitelszerűen tartózkodó
hajléktalan személyek ellátásáról szállórendszerében, a hajléktalan személyek egészségügyi
ellátásáról egészségügyi ellátó rendszerében gondoskodik.
E.) Foglalkoztatási helyzet
A legmagasabb szegénységi kockázatnak kitett lakosságcsoport az alacsony iskolai végzettségűek.
Arányuk kerületrészekként 3,2 % és 30% között szóródik.
Abszolút számban pedig mintegy 15 000 főről van szó, ily módon az alacsony iskolai végzettsége miatt
hátrányos helyzetű személyek száma egy kisebb város teljes lakosságát jelenti. Az alacsony iskolai
végzettségűek döntő hányada a panelos övezetekben él, Kelenföldön, Albertfalván és Őrmezőn.
Tekintve, hogy a tartós munkanélküliek 40%-a alacsony iskolai végzettségű, körükben gyakoribb a
passzív munkanélküliség (azaz nem is keresnek munkát). A tartós munkanélküliség egyben jelentős
„kiilleszkedési” spirált indít el, melynek hatása nem csupán anyagi nehézségekben, hanem kapcsolati
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konfliktusokban szenvedély- és mentális betegségekben is megnyilvánul. Esetükben különös veszélyt
jelent a többgenerációs munkanélküliség.
Mivel létszámuk pontos megismerését nehezítik a munkaügyi regisztrációból való kiesést követően
azok, akik a rendszeres szociális segélyhez jutás feltételeit (közcélú munka elfogadása,
személyiségfejlesztő programban való részvétel) nem teljesítik.
A fővárosi kerületek viszonylatában ugyanakkor Újbuda számos mutató tekintetében előnyös
helyzetben van, hiszen a magasan kvalifikáltak aránya kiemelkedő (az országos átlag csaknem
háromszorosa, a budapesti másfélszerese), a vezető beosztásúak aránya is kedvező. Jelentős az
önálló tevékenységet végzők száma is.
Az inaktívak aránya azonban a fővárosi átlagadatoknál kedvezőtlenebb, az 50 éven felüliek, különösen
a nők, illetve a kisgyermekes anyák aktivitási mutatói kedvezőtlenek. A munkanélküliek száma bár
viszonylag kedvező, aránya a gazdaságilag aktív lakossághoz viszonyítva (az inaktívak magas aránya
miatt) budapesti viszonylatban a kerület lehetőségeihez mérten magas.
Száz gazdaságilag aktív személyre jutó munkanélküli

Ezért az anti-szegregációs tervben az idősödő népesség, különös tekintettel a nők, illetve a
kisgyermekesek foglalkoztatásának ösztönzésére hangsúlyt kell fektetni.
A kerületben élő munkanélküliek elhelyezkedése érdekében az Önkormányzat évente szervez
nagysikerű állásbörzét, melyen a kerületi munkáltatók, munkanélküliek egymásra találását a munkaügyi
központ és a foglalkoztatás elősegítésében közreműködő civil szervezetek és munkaközvetítők is részt
vesznek.
A Családsegítő Szolgálat szervezésében Álláskereső Klub működik, amelynek forgalmát az utóbbi
időszakban megnövelte a tartós munkanélküliek számára előírt együttműködési kötelezettség.
Az önkormányzat rendszeres szociális segéllyel segít a tartós munkanélküliek nehéz életkörülményein.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként együttműködni köteles az Újbudai Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálatával. Az együttműködés keretén belül a tartósan munkanélküli személyt
nyilvántartásba veszik, vele írásban megállapodást kötnek a beilleszkedést segítő programról,
amelynek a célja a munkába állás elősegítése. A programban személyre szabottan kerülnek
meghatározásra az együttműködés keretében nyújtott szolgáltatások, illetve a segélyre jogosult
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személy munkavállalással kapcsolatos kötelezettségei (álláskeresőként történő regisztráció, közcélú
munkában való részvétel stb.).
Az Újbuda Prizma Kht. (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) keretein belül a szociális alkalmazkodási
képességben hátrányos helyzetben lévő emberek társadalmi felzárkóztatása és a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása foglalkozatási program szintjén biztosítja:
• a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését,
• rehabilitációs foglalkoztatásukat,
• a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.
F.) Egészségügy és esélyegyenlőség
A szűrővizsgálatokhoz és betegellátáshoz való hozzáférés mellett az egészségügy számos egyéb
területet is érint. A környezetszennyezés csökkentése, az élhetőbb társadalmi környezet megteremtése
egészségesebb populációt eredményez. A jólléti társadalmaktól való elmaradásunkat az egészségügyi
mutatók tükrözik leginkább. A környezetszennyezés, a magánszférát is befolyásolóan széttartó
társadalmi légkör, a munka és magánélet közti egyensúlyok hiánya növelik valamennyi korosztály
megbetegedési kockázatát. Társadalmunk mentálhigiénés állapota tükröződik a felnőttek és gyermekek
megbetegedésein.
A nemek közti munkamegosztás hagyományos szemlélete folytán továbbra is elsődleges
kenyérkeresőnek tekintett férfiak halandósági adatai, a középkorú, javarészt inaktív vagy éppen kettős
terhet viselő nők körében növekvő rák, stb. jelzik, hogy a kiegyensúlyozottabb otthoni munkamegosztás
egyenlőbb munkaerőpiaci esélyeet teremtve lehetővé tenné az egzisztenciális kockázatok
párkapcsolaton belüli megosztását, a harmonikusabb életpályát és magánéletet nők és férfiak számára
egyaránt. A nemek szerinti adatok hiányában is látható, hogy életmódbeli (magas vérnyomásban,
gyomorbántalmakban jelentkező túlfeszítettség, cukorbetegségben jelentkező rossz étkezési szokások,
mozgáshiány, stb.) problémák okozta megbetegedések maitt fordulnak orvoshoz a legtöbben Újbudán
is.

A XI. kerületben 2007. évben orvoshoz forduló 19-X éves felnőttek között leggyakrabban
diagnosztizált megbetegedések a felnőtt háziorvosi praxisok kártyaszámai alapján
350,0
300,0
250,0
200,0
346,7
150,0

33,9

36,2
23,2

21,6

16,3

59,6

60,6

A csontsűrűség és csontszerkezet
rendellenességei 4.

Pajzsmirigy rendellenességei 11.

44,8
19,9

25,7

Spondylopathiák 5.

28,5

Köszvény 18.

56,0
17,0
Vashiányos anaemia 17.

50,0

98,0

42,1

A máj betegségei

87,9

100,0

20,1
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Deformáló hátgerinc elváltozások 15.

Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély
9.

Asthma 13.

Idült alsó légúti betegségek közül 10.

Cerebrovasculáris szívbetegségek 7.

Szívbetegségek egyéb formái 16.

Ischaemiás szívbetegségek 6.

Magasvérnyomás (hyperintensív)
betegségek 1.

Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA),
rokon syndromák és agyi érsyndromák
cerebrovascularis betegségekben 12.

Lipoprotein-anyagcsere rendellenességei
és egyéb lipidaemiák 2.

Diabetes mellitus 3.

Rosszindulatú daganatok 8.
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A XI. kerületben 2007. évben orvoshoz forduló 0-18 éves korú gyerekek között leggyakrabban
diagnosztizált megbetegedések ezrelékes megoszlása
Elhanyagolás vagy elhagyás
(9,4‰)
6.

Vashiányos anaemia
(15,2‰)
5.

Psychés fejlődés
rendellenességei,
hyperkineticus, magatartási
és emocionális zavarok
(6,6‰)
8.
Deformáló hátgerincelváltozások (15,9‰)
4.

Kalóriatöbblet miatti elhízás
(19,5‰)
2.

A szemizmok, a binocularis
szemmozgás, az
alkalmazkodás és a
fénytörés betegségei (8,9‰)
7.

Atopiás dermatitis (15,9‰)
3.

Asthma (24,2‰)
1.

A
fizikai
és
társadalmi
környezet hiányosságai, a
nemek
közti
korábbi
egyensúlyok
megbomlása,
kiegyensúlyozottabban otthoni
nemek
közti
munkamegosztással működő
családok alacsony aránya, a
családbarát,
munka
és
magánélet
egyensúlyát
biztosító
foglalkoztatási
formák hiánya miatt instabil
környezetben nevelkedő, az
egészséges életmód keretét
adó
szabadidejükkel
gazdálkodni önállóan nem
tudó gyermekek tanulási és
magatartási,
étkezési
zavarokkal küzdenek.

4.3.6.3. A szegregált lakosságot koncentráló területek jellemzői
KSH értelemben vett szegregációról Újbuda esetében nem beszélhetünk, ugyanakkor az
akcióterületen, illetve a kerület egyéb részeiben jelentős eltérések vannak a népesség végzettsége,
lakhatási viszonyai tekintetében.
A 15-59 évesek közt az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya szempontjából az
akcióterületi kerületrészek (Lágymányos 9,3%, Szentimre városrész 8,7%, Gellérthegy 9%) a kerületi
átlagnál (11,3%) kedvezőbb képet mutatnak, míg az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
tekintetében a kerületi átlagnál (4,4%) valamelyest kedvezőtlenebb a kép.
A különböző életminőséget, életkilátásokat kínáló kerületrészek közti kiegyenlítésre törekvés nélkül
lehetetlen a társadalmi kohézió megteremtése. A földrajzi és épített környezet minőségi különbségei az
életkörülmények egyéb összetevőinek fejlesztésével csökkenthetők, ilyenek pl. az Önkormányzat
hatáskörébe tartozó elérhető közszolgáltatások – oktatási, nevelési intézmények, kulturális és
sportlétesítmények, vagy a közlekedési lehetőségek biztosítása, a zöldterület növelése, játszóterek,
parkok építése, a régebbi épületek felújításának ösztönzése, az újonnan megvalósuló beruházások
által fejlődő épített környezet magas minősége.
4.3.6.4. A fogyatékkal élőkről szóló gondoskodás
4.3.6.4.1. A fogyatékkal élők kerületi adatai
A fogyatékkal élők a társadalom tagjai, és joguk van helyi közösségük keretein belül élni és boldogulni.
Kellő támogatást kell kapniuk az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás és a szociális
szolgáltatások hétköznapi struktúráiban.
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető
jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.
A kerület lakosságának becslések szerint kb. 5%-a él fogyatékkal a fővárosi adatok arányosítása,
illetve szakértői vélemények alapján. Ez mintegy 7 000 újbudait jelent, ugyanakkor pontos számuk nem
áll rendelkezésre. Mintegy 30%-uk mozgáskorlátozott, 17 %-uk pedig látássérült, gyengénlátó vagy
vak, nemek szerinti megoszlásuk közel egyenletes a középkorúság végéig, majd a nők számaránya a
férfiaké fölé nő. Az időskorú fogyatékos népesség részaránya számottevően magasabb, mint a fiatal
vagy a középkorú, így ezen életkori csoport fogyatékos tagjainak szükségleteire különös figyelmet kell
fordítani.
A fogyatékos népességről differenciált képet a fogyatékosság típusa és az életkor szerinti bontással
kaphatunk leginkább. Az adatok azt mutatják, hogy a testi fogyatékkal élők részarányának súlya
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folyamatos növekedést mutat korcsoportonként az aggkor kezdetéig, míg az értelmi fogyatékosok
részarányának súlya pontosan fordított összefüggést mutat az életkorral. Relatív, zömében időskorú,
mozgásában korlátozott és egy fiatalabb, értelmében sérült csoport különül el markánsan egymástól
jelentősen különböző szükségletekkel. Az e két csoport szükségleteire fókuszáló ellátási formák
minőségi és mennyiségi megfelelőségének vizsgálata elengedhetetlen.
Tekintettel az idősek növekvő, valamint a fogyatékkal élők, főként a mozgáskorlátozottak magas
számára, továbbá a kisgyermekesek akadálymentes közlekedési igényeire, a kerület intézkedéseket
tett és tesz az akadálymentesítés érdekében a közlekedésben és a kommunikációban egyaránt.
Újbuda Önkormányzata a súlyos mozgáskorlátozottaknak közlekedési támogatást nyújt, 2007-ben 101
férfi és 139 nő részesült támogatásban.
A fogyatékkal élő személyek
intézményekben történik:

ellátása

Újbudán

az

alábbi,

önkormányzat

által

fenntartott

Az Egyesített Bölcsődei Intézményekben 2007-ben gyógy- és fejlesztőpedagógiai ellátásban
részesülő gyermekek száma összesen: 52 fő volt. Ide tartoztak a sajátos nevelési igényű gyermekek, a
lassult fejlődésű, szociálisan hátrányos helyzetűek, fejlődésében időszakosan megakadt, fokozott
figyelmet igénylők, játszóházi foglalkozásokon korai fejlesztésben részesülők. A bölcsődei intézmény
keretein belül fejlesztésben részesülő gyermekek 65%-a mentális vagy pszichomotoros retardáció,
illetve megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés problémával küzd. Autisztikus tulajdonságokkal
rendelkezik kb. 5%.
4.3.6.4.2. A fogyatékkal élők részére nyújtott önkormányzati segítség
Az Egyesített Szociális Intézmények Támogató szolgálatának feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen
• a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
• az önállóság megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás,
• információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz
való hozzájutás,
• jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének továbbá
• segítségnyújtás a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának megvalósításához, valamint
családi és közösségi, szabadidős programokon való egyenrangú részvételük biztosítása.
Az intézmény állandó ellátotti köre 2007-ben 28 fő volt. Személyi segítésben 15 fő, szállító szolgálat
(rendszeres) 5 fő részesült.
Társulás által fenntartott intézményben, a Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzata
által fenntartott Habilitációs Fejlesztő Központban 2000. január 1-től a 3-18 éves korú súlyosan és
halmozottan sérült gyermekek nappali szociális ellátása történik. Az ellátottak életkoruknál fogva korai
fejlesztésben illetve gyógypedagógiai fejlesztő felkészítésben is részt vesznek, fejlesztő iskolai program
keretében. A habilitációs gondozás keretében az étkezés, a személyi higiénia, a komfort és biztonság,
a társas kommunikáció terén a napirendbe illesztve fejlesztik a súlyos halmozottan sérült gyermekeket.
A gyermekeket több kerületből a Támogató Szolgálat szállítja az intézménybe és haza. Újbudáról 2
gyermeket szállítottak. Az intézmény hiánypótló tevékenysége mind a mai napig szakmai segítséget
nyújt a 3-18 éves korú súlyos-halmozottan sérült gyermekek fejlődéséhez, megkönnyítve ezzel az őket
nevelő családok mindennapi életét. Nem kell, hogy ellehetetlenüljenek a társadalmi kapcsolataik sem,
és így életminőségük javulhat. Az intézmény 2007-ben 20 gyermek ellátásáról gondoskodott.
Civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében
• a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikációs Módszertani Központjában halmozottan sérült fiatalok
egészségügyi ellátását és szociális gondozását biztosítják 8 fő számára.
• a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány 20 fő fogyatékos, többségében down szindrómás
felnőtt nappali ellátását biztosítja, egy önkormányzati tulajdonú épületben.

•

a Down Alapítvány a fogyatékos személyek gondozóházában 10 férőhelyet biztosít a
kerületi lakosok számára. A gondozóházzal együtt fogyatékos személyek nappali ellátását
is biztosítják. Az Alapítvány a kerületünkben fogyatékos személyek lakóotthonát is
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működteti, amely az önálló életvitelt hivatott elősegíteni a down szindrómás felnőttek
számára.
4.3.6.4.3. A fogyatékkal élők foglalkoztatása, munkavállalása
Egy fővárosi, 100 főnél több munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságok bevonásával végzett
felmérés szerint, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási jellemzőinek
felderítésére irányult, a fogyatékkal élő alkalmazottak aránya 1,13%-os volt. Gazdasági aktivitásuk
tehát számarányukhoz képest lényegesen alacsonyabb, kijelenthető, hogy több mint négyszer kisebb
eséllyel jutnak munkalehetőséghez, mint a lakosság többi része. A megváltozott munkaképességűek
esélye az integrált foglalkoztatási lehetőségek tekintetében is igen kedvezőtlen.
A fogyatékkal élők igen kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete egyfelől a társadalmi előítéletek, másfelől
a szegregáló oktatás következménye. A különböző fogyatékkal élő gyermekek integrált nevelésére a
fizikai és a kommunikációs akadálymentesítés alacsonyfokú előrehaladása, az integrációra képes
nevelők és pedagógusok hiánya miatt a kisebbfokú részképességzavarokkal rendelkező gyermekek
esetében is gondot okoz az, hogy egészségesekkel együtt nőjenek fel. A fogyatékkal élő gyermekek
töredéke jut el a felsőoktatásba, alacsony iskolai végzettségük folytán a munkaerő piacon
törvényszerűen hátrányba kerülnek miatt. Ezért különösen fontos képzettségi szintjük javítása, a
foglalkozásokhoz való egyenlő hozzáférésük biztosítása (csak bizonyos szakmákat választanak, amely
indokolatlan a korszerű technológiák és segédeszközök korában), önálló életvitelük kialakításának
támogatása, tranzitfoglalkoztatást lehetővé tévő jelyi foglalkoztatási programok létrejöttének
elősegítése. Foglalkoztaásuk ösztönzése is része lehet egy helyi foglalkoztatási programnak.
Fogyatékos személyek gazdasági aktivitása Újbudán és Budapesten
foglalkoztatott

munkanélküli

rokkantsági és
öregségi nyugdíjas, járadékos

eltartott

811

115

4 485

683

10 198

1 677

61 155

8 677

XI. kerület, Újbuda
Budapest összesen

Forrás: A Fővárosi Munkaügyi Hivatal adatközlése alapján -2004.

4.3.6.5. A közoktatás és anti-szegregáció viszonya
Újbuda Önkormányzata 2007-ben fogadta el közoktatási esélyegyenlőségi programját, mely a
diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
oktatási és társadalmi integrációjának, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférésnek alapelvei
alapján került kidolgozásra.
4.3.6.5.1. A kerületben élő általános iskoláskorú gyermekek közül hátrányos helyzetűeknek és egyéb
okból fokozottan odafigyelést igénylőt gyermekekre vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Intézmény neve

Ádám J. Á. I. /Köbölkút u. 27./
Általános Iskola /Csikihegyek u. 1315./
Általános Iskola /Keveháza u. 2.+ Mérnök
Általános Iskola /Sopron u. 50. /
Általános Iskola / Törökugrató u. 15./
Bárdos Lajos Ált. Isk.
2009. MÁRCIUS

Tartósan
beteg

Sajátos
nevelésű
igényű

13

Nagykorú
Rendszer.
és saját
gyermekjogán csavédelmi
ládi pótlék- kedv. jogora jogosult
sult

3 vagy
több gyermekes

összesen

12

157

182

9

6

13

60

88

12
10
4
15

4
5

36
23
16
34

70
83
93
98

122
121
113
213

66
171
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Bethlen G. Á. I. /Bartók B. u. 141. /
Bocskai I. Á. I. /Bocskai út 47-49./
Budai Spec SzI. / Leiningen 27-35./
Budai Sport Á. I. / Bikszádi u. 11. /
Farkasréti Á. I. / Érdi u. 2./
Gárdonyi G. Á. I. /Bartók B. u. 27 /
József Attila Gimn. / Váli út 1./
Kelenvölgyi Á. I. /Kecskeméti J. u. 14./
Lágymányosi Á. I. /Egry J. u. 3-11/
Mérei F. Á.I., Szakisk, F.G./ Mezőkövesd u.
Montágh Ált. Isk és Óv. / Fogócska 4./.
Őrmezei Ált. Isk. / Menyecske u. 2.
Petőfi S. Á. I. és G. / Kiskörös u. 1./.
Teleki B. Á. I. /Bikszádi u. 61 /
Weiner Leó Zeneisk. és Zeneműv.
SZKI

16
10

Oktatási intézmények összesen

195

14
15

163
30

23
13
15
12
14
31

69
135
104
93
95
50

1

25

35

1

14
51
45

43
98
97

4
483

6
8
10
7
11
11

4

2
3

9

9
174
2

5
17
19
3

762

193
59
483
98
160
129
112
122
95
79
174
64
167
161

1

1

30

35

3

407

1603

2970

4.3.6.5.2. A felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű fiatalok számára az Önkormányzat 2001.óta
nyújt pályázás útján elnyerhető ösztöndíjat, az erre a célra szánt 2007-es támogatási keret 7 millió
forint. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a XI. kerületben
benyújtott pályázatok, valamint a tervezett önkormányzati források alakulása:
"A" típusú pályázatok
pályázati
forduló

benyújtott

éve
2001.
88
2002.
223
2003.
168
2004.
165
2005
162
2006.
198
2007
163
2008
195
Összesen 1362

"B" típusú pályázatok

el-

fő

21
130
52
44
21
51
23
59
401

67
89
114
121
141
144
137
133
946

kizárt utasított

Támogatott
Ft

benyújtott

kizárt / ill.
tanulmányait
nem kezdte
meg

elutasított

37
27
6
16
10
18
8
10
132

6
0
1
0
0
0
0
0
7

26
19
2
10
4
12
5
9
87

összesen

0
4
2
0
0
3
3
3
15

3 350
4 450
5 700
6 050
7 050
7 200
6 850
6 650
47 300

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Támogatott "A+B"
Támogatott
fő
Ft

fő

összesen

5
8
3
6
6
6
3
1
38

Ft
összesen

125 000
200 000
75 000
150 000
150 000
150 000
75 000
25 000
950 000

72
97
117
127
147
150
140
134
984

3
4
5
6
7
7
6
6
48

475
650
775
200
200
350
925
675
250

000
000
000
000
000
000
000
000
000

4.3.6.5.3. A gyermekétkeztetés területén az önkormányzat 50 % térítési kedvezményben részesíti a
nagycsaládos és tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelő szülőket, illetve külön igénylés
alapján 100%-ban felmenti az étkezési költségek megtérítése alól a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesült családokat.
50 %-os kedvezménnyel étkezők( fő).
3 vagy több
tartósan begyermekes
teg vagy fogyatékos

Intézmény

100%-os kedvezménnyel
étkezők( fő)
rendszeres
gyerm kedv.
jogosult

Alsóhegy Utcai Óvoda

28

2

Bükköny Óvoda + Kuckó

27

3

16

Cseperedő Óvoda / Albert u. /

18

-

5

Csicsergő Óvoda /Siroki u./

13

1

12

Ezüstfenyő Óvoda

24

2

11

Fűrkész Óvoda /Bogdánfy. u /.*

13

1

6

Gazdagréti Szivárvány Óvoda+ Törökugrató

56

1

15
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Gesztenyéskert Óvoda / Badacsony u./

16

2

4

Hétszínvirág Óvoda /Dayka G. u. /*

17

3

1

Karolina Óvoda

13

1

5

Kelenvölgyi Óvoda /Kecskeméti u. /

12

-

-

Keveháza Utcai Óvoda

15

2

20

Lurkó Óvoda /Bornemissza u. /

15

-

6

Mozgolóda Óvoda /Lecke u. /

23

-

10

Napraforgó Óvoda /Tétényi-Bikszádi u. /

25

1

16

Napsugár Óvoda /Menyecske u. 14 /.+Menyecske

12

2

15

Neszmélyi Úti Óvoda *

10

5

5

Nyitnikék Óvoda /Kanizsai u. /

16

1

6

Pajkos Óvoda

12

1

1

Palánták Óvoda /Mérnök- Bártfai u. /

20

1

13

Pitypang Óvoda /Csiki-hegyek /

22

1

6

Tesz-Vesz Óvoda /Zólyomi u. /

16

2

3

Törcsvár Utcai Óvoda

23

-

-

Összesen:

446

30

178

Montágh
Együtt összesen

446

4
34

6
184

2007-ben az évente kétszer fizetett 5000 Ft pénzbeni támogatásból, étkeztetési kedvezményből és
tankönyvtámogatásból álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ugyanakkor 2007-ben 516
családban 1065 gyermek, 7500 Ft-os kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 4 családban 6
gyermek részesült. Pénzbeni és természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban havonta
átlagosan 291 család részesült. Ingyenes étkeztetésben 72 bölcsődés, 184 óvodás, 246 iskolás
részesült.
2007. végén 147 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván a gyámhatóság, közülük 75 fő környezeti, illetve
anyagi okokból veszélyeztetett.
Az önkormányzati rendelettel bevezetett gyermekétkeztetési támogatásra összesen 2 729 gyermek szülei nyújtottak be kérelmet. Közülük 50 %-os étkezési kedvezményben 1 480 gyermek, 75 %-os kedvezményben 852 gyermek, 90 %-os kedvezményben 397 gyermek részesül.
Az önkormányzat által nyújtott tanévkezdési támogatást - 8000 Ft értékben ingyen tankönyvcsomagot 1 170 tanuló kapta meg összesen 9 360 E Ft összegben.
4.3.6.5.4. A Gyermekjóléti központ szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységeket lát el. A
feladat az együttműködésen alapuló, a hatósági munkát megelőző, információkkal segítő és kiegészítő
szolgáltató tevékenység.
A központ általános feladatai:
• tanácsadás,
• információnyújtás,
• a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
• szakmai koordináció,
• észlelő és jelzőrendszer működtetése,
• nyilvántartások vezetése,
• szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében.
• Tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése:
A központban dolgozó családgondozók a kliensekkel végzett munka során családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsot nyújtanak a hozzájuk forduló családoknak. Ezt a
tevékenységet az intézményben dolgozó szaktanácsadók (pl.: jogász, pszichológus) speciális ismeretekkel segítik.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint
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A probléma típusa > Esetek száma
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) > 275
Gyermeknevelési > 138
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség > 85
Magatartás- teljesítményzavar > 153
Családi konfliktus > 118
Szülők, család életvitele > 113
Szülői elhanyagolás > 58
Családon belüli bántalmazás > 36
Fogyatékosság, retardáltság > 16
Szenvedélybetegségek > 26
Összesen > 1018
A gyermekvédelem tekintetében, a gyerekek szociális, mentális állapotával, sajátos nevelési igényeivel
összefüggő problémákra hatékony, komplex választ kell adnia az Önkormányzat segítő szervezeteinek,
az oktatási és gyermekvédelmi intézményeknek.
A nemek közti egyenlőség szempontjainak érvényesítése az oktatásban is kiemelkedő fontosságú,
hiszen a nemi szerepek szocializációja már bölcsődés korban megkezdődik. Ezért kiemelkedő
fontosságú mind a kerületben dolgozó oktatók és nevelők gender-szemléletre való továbbképzése,
mind a gender-szemlélet beépítése a nevelő-oktató intézmények szakmai munkájába.
4.3.6.6. A romák esélyegyenlősége
A 2001-es népszámlás során igen kevesen vallották magukat romának, etnikailag szegregált területek
nem mutathatók ki. A romák nehezen beazonosíthatóak, vélhetően nagyrészt asszimiláltan élnek a
kerületben. Esélyegyenlőségük biztosítása a szociális támogatással, a közoktatás, illetve
munkaerőpiaci programokban való részvétel révén valósul meg.
4.3.6.7. A nők esélyegyenlősége
A nők hátrányos helyzete a korábbi segélyezési és foglalkoztatottsági adatokból is kitűnik. Egyenlőtlen
munkaerőpiaci helyzetük tünetei a nemek közti horizontális (szakmák közti), illetve vertikális
(hierarchiai) szintek közül egyedül Görögország női aktivitási mutatói kedvezőtlenebbek a hazainál.
Mindennek oka az igen mélyen gyökerező hagyományos nemi szerepfelfogás, ill. az ezen alapuló
egyenlőtlen munkamegosztás. Utóbbi a nők terepének az otthont, illetve az otthoni feladatokhoz
hasonló tartalmú (gondozó, nevelő, precizitást igénylő) szakmák választását, az otthoni helytállást
biztosító pozíciókban történő elhelyezkedést, míg a férfiaknak a kenyérkereset kizárólagos
felelősségét, a férfiaknak tulajdonított tulajdonságokhoz (racionalitás, erő) köthető pályaválasztást, az
otthoni munka alóli mentesülés miatt vállalható túlmunkát, illetve a férfi-siker bizonyítékát, a
hatalmi/vezetői pozíciókba való eljutás követelményét tekinti.
Különösen nagy a nők és férfiak közti fizetésbeli különbség: egy 2008-as 85.000 munkavállaló
jövedelem-adatait tartalmazó adatbázis alapján készült, önkéntes és anonim részvételen alapuló
felmérés szerint ma Magyarországon átlagosan 12-46 százalékkal keresnek többet a férfiak, ám a nők
hátránya a végzettség szintjének emelkedésével egyre nő: az érettségizettek körében 27 százalék, a
főiskolát végzettek között 35 százalék, az egyetemi diplomával rendelkezők között pedig már 41
százalék.
Az EU-ban Magyarországon a legkevesebb azoknak a kisgyermekes anyáknak a száma, akik munkát
vállalnak. A nők elhelyezkedését nehezíti, hogy a családtámogatási rendszernek köszönhetően túl
sokáig maradnak távol a munka világától, emellett kevés a bölcsőde és a nők 70%-a által vágyott
részmunkaidős állás. A kisgyermekes anyák aktivitási mutatója valamennyi OECD-tagország közül
Magyarországon a legalacsonyabb. A 0-2 éves gyereket nevelő anyák foglalkoztatási rátája a
legalacsonyabb, a 3-5 éves gyereket nevelőké pedig a második legalacsonyabb az OECD-ben.
A kerületben 9 bölcsőde működik 635 bölcsődés korú gyermeket gondoznak/nevelnek. A kapacitások
messze nem elegendőek, kivált az újonnan épülő lakókörzetekben – a bölcsődékbe átlagosan 1 éves,
2007-ben is várólista alapján kerülnek felvételre a gyerekek. Az alábbi táblázatból látható ugyanakkor,
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hogy a kerület bölcsődei ellátottsága nem tekinthető budapesti viszonylatban különösképpen
kedvezőtlennek.
A bölcsődék kerületenkénti adatai budapesti összehasonlításban

Kerület

Intézmény

Működő
férőhely

Beírt gyermek Gondozónő

100 működő
férőhelyre

Egy gondozónőre

jutó beírt gyermek
I.

3

135

173

34

128

5,1

II.

7

315

360

70

114

5,1

III.

10

570

717

131

126

5,5

IV.

10

560

645

131

115

4,9

V.

3

110

121

27

110

4,5

VI.

4

180

192

36

107

5,3

VII.

4

275

304

56

111

5,4

VIII.

6

360

431

83

120

5,2

IX.

4

225

278

47

124

5,9

X.

10

635

691

153

109

4,5

XI.
XII.

10
6

640
275

655
277

134
55

102
101

4,9
5

XIII.

8

535

586

131

110

4,5

XIV.

11

628

859

145

137

5,9

XV.

7

375

440

100

117

4,4

XVI.

4

180

253

42

141

6

XVII.

4

280

318

64

114

5

XVIII.

9

524

599

128

114

4,7

XIX.

6

360

332

76

92

4,4

XX.

5

335

414

73

124

5,7

XXI.

4

250

309

67

124

4,6

XXII.

4

260

306

62

118

4,9

XXIII.

1

40

54

9

135

6

Forrás: KSH adatközlés a 2003. évi OSAP jelentések összesítése alapján

Nagy népszerűségnek örvendenek a bölcsődék mellett játszóházak, melyek számát növelni kellenne.
A XI. kerületben 2 családi napközi működik, összesen 14 férőhellyel, mérlegelendő további
létesítmények létrehozásának támogatása.
A tanári pálya elnőiesedése a kerületben is jellemző, ugyanakkor az iskolaigazgatók között a férfipedagógusok létszámához képesti alulrepzentáltságuk ellenére is magas az arányuk.
A munkaerőpiactól távol töltött évek hátránya a nők többsége számára nehezen ledolgozható, a
gyermekgondozási idő letelte után alig felük tud újra elhelyezkedni/korábbi munkahelyére visszatérni.
Ennek megfelelő képet mutatnak a foglalkoztatási adatok. Amint azt a 2.2.3 fejezetben feltüntettük, a
kerület lakosságában mutatkozó mintegy 8%-os nőtöbblet ellenére felülreprezentáltak mind a tartós
munkanélküliek, mind a pályakezdő álláskeresők között, sőt a jelenleg mintegy 10% foglalkoztatottsági
szakadék az elmúlt 6 évben folyamatosan nőtt. Eközben a nők képzettségi szintje a 40 év alatti
korcsoportban magasabb - a diplomások arányában mintegy 4-5%-kal több a nő.
Természetesen más a lehetősége a beavatkozásokra az érintett egyénnek, a munkáltatónak, a segítő
szervezeteknek, a jogalkotónak és az önkormányzatnak. Szemléletváltásra van szükség, amihez
biztosítani kell a felek kommunikációját a sokféle lehetséges beavatkozás kiérleléséhez, a felelősség
vállalás területeinek kidolgozásához, bevezetéséhez.
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4.3.6.8. Anti-szegregációs program
A fentiek alapján megállapítható, hogy az anti-szegregációs szemlélet és tevékenység a kerület alapvető
jellemzői közé tartozik. Mivel a kerületben szegregációról nem beszélhetünk, az anti-szegregációs program célja:
• azon rétegek - a nők, romák és etnikai hovatartozás miatt kirekesztéssel fenyegetettek,
gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok, a koruk miatt diszkriminált álláskeresők, a
szexuális irányultságon alapulva megkülönböztetettek, vallásuk, vagy politikai meggyőződés
miatt diszkrimináltak, illetve idősek, szociális ellátásból kiszorulók, normasértők, stb.- helyzetének
javítása, amelyek esetében a társadalmi leszakadás és a szociális elszigetelődés lehetősége
fennáll.
• hogy a kerület fejlesztési beruházásai esetleges szegregáló hatásának elejét vegye, illetőleg olyan
helyi szakpolitikák, programok kialakítása és megvalósítása révén kiaknázzuk mindazokat a
lehetőségeket, amelyeket e fejlesztések a társadalmi kohézió megteremtése szempontjából
kínálnak a családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése, nemek közti
egyenlőség elősegítése, akadálymentesítés, a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének,
munkaerőpiaci helyzetének javítása terén.
A kerület fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődése, a fentiek szerinti esélyegyenlőségi
stratégiájának kialakítása érdekében az Önkormányzat 2008-2009-ben
• társadalmi párbeszédet kezdeményez,
• valamennyi helyi rendelkezés és intézkedés megalkotásakor horizontális szempontként érvényesíti
az esélyegyenlőség elősegítése érdekében történő, illetve valamennyi korábban felsorolt
célcsoport vonatkozásában megakadályozandó szegregáció elleni következetes fellépés
követelményét.
4.3.6.8.1. A szociális problémák kezelése
A szociális problémák a kerület hatókörén kívül álló demográfiai, gazdasági folyamatok következtében
beavatkozás nélkül súlyosbodni fognak, nagy szükség van tehát a koherens helyi kormányzásra, olyan
kerületi ellátási szerkezetre, intézményi összetételre, mely kedvezően képes befolyásolni a kerületben
élők életminőségét és életkilátásait
A) Demográfiai helyzet javítása
Az Újbuda egészére jellemző kedvezőtlen demográfiai helyzet a kerületrészek összehasonlító adatai
alapján különösen súlyosak az akcióterületeken, tehát a lágymányosi, gellérthegyi, szentimrevárosi
lakóövezetekben. E magas életminőséget kínáló területek demográfiai összetétele javítható
• e kerületrészek gyermekbarát jellegének (zöld környezet, magas színvonalú nevelőoktatóintézmények, a kulturális fejlesztési övezethez való közelség) kommunikációjával és e
jelleg fejlesztésével (pl. további játszóterek építésével, gyermek, és szülőbarát szolgáltatások
kialakításának ösztönzésével);
• az elmagányosódó idősebb és a fiatalabb generációk kapcsolatát erősítő kezdeményezések
segítésével,
• közösségi terek kialakításával, közösségi programok szervezésével, azok ösztönzésével, melyek
több felnőtt és gyermekkorú generáció számára biztosítják a szabadidő színvonalas eltöltését,
• a közbiztonság erősítésével,
• a magas színvonalú épített környezet, a homlokzat és lakáskorszerűsítések ösztönzésével,
• a jó közlekedési lehetőségek életminőségre gyakorolt hatásainak kommunikációjával.
Az időskorúak számának és arányának növekedése a jelenlegi korstruktúra és a demográfiai
folyamatok iránya miatt előre prognosztizálható és ezért szükséges:
• az idősek segítését célzó helyi szociális védelmi rendszer megerősítése a területi ellátásban
• az időseket célzó szociális szolgáltatások elérhetőségének kiterjesztése az érintett népesség minél
szélesebb köre számára, hiszen e szolgáltatások nem jutnak el az adott korosztály valamennyi
tagjához, ez igaz a napközbeni ellátásra és a házi szociális gondozásra egyaránt, melynek
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feltétele a szükségletek intézményes, rendszeres felmérése, a szolgáltatások monitorozása, a
hiányzó szolgáltatások pótlása
• idősbarát környezet – akadálymentesítés, pihenőterületek, közösségi területek, program-ajánlat,
részmunkaidős- ill. önkéntes (közösségi célú) munkalehetőségek – kialakítása.
B) A szegénység enyhítése
A szegénység enyhítése részben a jelentős életfeltételbeli hiányok pótlását jelenti, melynek egyik
eszköze a segélyezés, mely területen a kerület széleskörű támogatást nyújt. A szegénységet
eredményező helyzet megváltoztatásának ösztönzése, támogatása ugyanakkor nem kevésbé fontos,
mint az már kialakult élethelyzet javítása. Ilyen a változtatást előkészítő, segítő programok az önálló
keresettel járó munkavállaláshoz vezető programok:
• a munkahelyteremtés,
• a képzés,
• tágan értelmezett egészségügyi, mentális és szociális rehabilitációs programok.
A lakhatás körülményeinek javítása érdekében ösztönözni lehet a különböző speciális lakásmobilitási kezdeményezéseket (önkormányzati "életjáradék" lakásért, hátralékosok lakáscsere
programja, többlépcsős vállalkozói lakáshoz juttatás, telek-akciók stb.). Fenn kell tartani, illetve ki kell
dolgozni azokat az eljárásokat, amelyek a lakásukat elveszítők helyzetén segítenek, a családi háttér
nélküli állami neveltek, illetve a hajléktalan kisgyerekes családok lakhatására nyújtanak elfogadható
lehetőséget.
C) A fogyatékkal élők segítése
A fogyatékkal élők segítése területén az Önkormányzat külön intézkedési tervet dolgoz ki. Mivel a
fogyatékkal élők igényeinek kielégítésére az önkormányzati intézmények még nem kellőképp
felkészültek, az Önkormányzat érzékenyítő képzéseket, rendezvényeket tart számukra annak a
szemléletbeni korlátnak a feloldására, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot.
A fogyatékkal élő különböző generációk eltérő szakterületeken megvalósuló intézkedésekkel
integrálhatók, szükséges az integrált oktatás-nevelés, foglalkoztatási programok, és az önálló életvitelt
megkönnyítő otthoni, közösségi ellátások egyidejű fejlesztése. Az idősellátásban működtetett házi
gondozási és nappali ellátási formák kiterjeszthetőek és adaptálhatóak a fogyatékosok ellátására.
Az Önkormányzat vállalja az intézmények külső és belső akadálymentesítését az épületek felújítása
során.
D) A nők hátrányos helyzetének leküzdése
A nők hátrányos helyzetének leküzdése valamint a nő és gyermekbarát kerület további fejlesztése
érdekébent az alábbi feladatok tervezése szükséges:
• a napközbeni gyermekellátó intézmények, lehetőségek férőhelyszámának bővítése, amely nem
önkormányzati intézmények alapításának ösztönzésével is történhet,
• a rugalmas gyermekellátó formák (például a családi napközi, házi segítségnyújtás)
szolgáltatásainak bővítése,
• a nők társadalmi szerepének erősítése érdekében a kerületben működő híres nők munkáját
kiemelten honorálja, az elhunytak emlékét ápolja
• a beruházásokban, fejlesztésekben a nők és gyermekek szempontjait (pl. fizikai
akadálymentesítés) figyelembe veszi
A kisgyermekesek életkörülményeit nagyban javíthatja, ha az öregkori nyugdíjminimum összegéhez
igazított GYES és GYET ellátásokat kapó lakosokat a nyugdíjasokéhoz hasonló kedvezmények
illetnék meg a közszolgáltatások (sport- és közművelődési létesítmények, stb.) igénybevételekor, amint
a BKV járataival való közlekedés esetében 2008 őszétől megtörtént.
E) Öngondoskodási képesség erősítése
Mivel a társadalmi esélyegyenlőség elősegítésének legeredményesebb módja az
öngondoskodásra való képesség megteremtése, a hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott élethelyzetbe
került, marginálizálódásnak kitett lakossági csoportok leszakadásának megakadályozása, a munka
világába való visszasegítése eredményesebbé tehető
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• a munkaerőpiacot el nem érő, illetve attól elszakadt inaktívak mozgósítását célzó szociálisfoglalkoztatási, ágazatközi foglalkoztatási programok kialakításával (tartós munkanélküliek,
romák, normasértők stb);
• egy komplex, önkormányzat által kísért szektorközi (munkáltatók, állami és civil segítő
szolgáltatók) összefogással kialakított, koherens, széleskörű, információs kampánnyal
megtámogatott akcióprogram alapján.
Az Önkormányzat megvizsgálja a munkába állás jelentős többletköltségeinek áthidalására „munkába
lépési hitel” konstrukciót kialakítását.
A városfejlesztéssel bővülő munkáltatók körében erősíteni szükséges a munkáltatói szerepvállalást a
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának ösztönzése érdekében.
• A családbarát foglalkoztatás terjedése érdekében nagy szerep hárul az Önkormányzatra: Vállalja,
hogy 2009-ben megpályázza a Családbarát Munkahely Díjat, ezáltal példát mutat a többi kerületi
munkáltató számára
• Információs kampánnyal ösztönzi a kerületben élő munkáltatókat a családbarát munkaformák
alkalmazására.
4.3.7. Az egyes városrészekre kitűzött fejlesztési célok környezeti hatásai
Az IVS által javasolt fejlesztések többsége kimondottan a környezet javítását célozza, így alapvető cél
volt nemcsak az, hogy a fejlesztések további környezetterhelést ne okozzanak, hanem a fejlesztések
jelentős része éppen azért került az IVS-be, mert a jelenlegi környezeti állapot javítása érdekében volt
szükség rájuk. Ezek közül kiemelendő környezetjavító hatással rendelkeznek:
•

a forgalomterhelés csökkentésére irányuló fejlesztések:
o metróépítés és a kapcsolódó tömegközlekedési és hálózati fejlesztések,
o az agglomerációs forgalmat „blokkoló” és tömegközlekedésre átirányítást elősegítő fejlesztések, a metró kivitele a virágpiac területéig,
o P+R parkolók kialakítása a tömegközlekedési átszállóhelyeken,
o az agglomerációs forgalom gyorsabb (dugómentes) lebonyolítását ill. a forgalmi terhelések megosztását lehetővé tevő haránt irányú úthálózati – és híd - fejlesztések,
o a vasút átjárhatóságának javításával a városrészek közötti jobb közlekedési kapcsolatok
kialakítása, a „fölösleges” utazási hossz csökkentése a közvetlenebb kapcsolatok révén,
o a kerékpárút hálózat fejlesztése,

•

a zöldfelületi fejlesztések és a meglevő zöldterületek védelme:
o a zajárnyékolás javítása/megoldása,
o az összefüggő, magasabb ökológiai értéket képviselő zöldfelületi rendszer kialakítása
érdekében létrehozandó zöldfelületi „csápok”, összekötő fasorok,
o a Dunapart zöldterületi funkcióváltása ás szabadidős hasznosítása
o a Duna menti sáv és a mögöttes lakóterületek kapcsolatának javítása, megteremtése,
o új zöldterületek létesítése, a be nem építhető területek zöldfelületi kialakítása és rekreációs célú hasznosítása,

•

az épített értékek, helyi karakterek védelme, a közterületek rendezettségének fokozása, a
városrehabilitáció területein az általános (fizikai és esztétikai) környezetjavítás:
o a gyalogos terek minőségének emelése és mennyiségének növelése, kertészeti gazdagítása, a felszereltség javítása,
o a helyi karakterek értékőrző hasznosítása (pl. Bartók Béla úti kulturális városközpont), a
vizuális minőségjavítás, városképi disszonanciák csökkentése,
o a lakótelepi rehabilitációk kapcsán az épületek megújulása, a külső hőszigeteléskor a
homlokzat újraburkolása, színezése, a környezet megújítása, a közterületek rendezése,
o a barnamezős rehabilitáció területén a korábbi iparterületek környezetkímélőbb funkcióra
(közösségi, nem szennyező munkahelyi, szolgáltatási és – kisebb részben – lakóterületi
ill. idegenforgalmi) átalakítása, ezzel egyidejűleg a környezet megújítása.

2009. MÁRCIUS

178

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

4.3.7.1. Környezetjavító, kompenzációs igényt nem keltő fejlesztések
A Bartók Béla úti kulturális városközpont beállt területen, újabb nagy volumenű építési igény nélkül, a
jelenlegi épületállomány felújításával ill. üzletek magasabb színvonalú funkcióváltásával valósul meg. A
térség tömegközlekedési kapcsolatai javulnak a 4-es metró és a dunaparti villamos kiépítésével. A gépkocsi forgalom növekedését nem, a gyalogos/sétáló forgalom élénkebbé válását elősegíti a bel-budai
korzó jelleg erősítése. Ezért a fejlesztéstől az alábbi pozitív környezeti hatások várhatók:
• növekszik a közösségi területek mérete, a díszburkolatos gyalogos felületek nagysága és aránya, az azokhoz kapcsolódó kertészeti rendezettség, megvalósítható a közterületek egységes
stílusú berendezése, mikroklímát kedvezően befolyásoló árnyékolása, növényzettel gazdagítása,
medencék, szökőkutak elhelyezése,
• felújításra kerül a Bartók Béla út karakteres épületállománya, egységes látványterv szerint a
homlokzatok tatarozása, megtörténik a portálok összehangolt rendezése, elkészül az arra alkalmas épületek díszvilágítása,
• megváltozik – hosszabb emberi tartózkodásra alkalmassá válik – a közterületek használata,
• a közvilágítás átalakításával és térfigyelő rendszer kiépítésével nő a közbiztonság.
A Dunapart zöldterületté alakítása és rekreációs funkciókra alkalmassá tétele ugyancsak jelentős
építési igény nélküli fejlesztés, így a terület beépítettségéből származó terhelésnövekedés nem várható.
A használatból származó terhelés növekedni fog, de ez egyben a fejlesztése célja is: a mögöttes kerületi, ill. a dunai kerékpárutat használó fővárosi lakosság számára használható folyópartot biztosítani. A 30
m-es parti sáv ligetes parkosítása, gyalogos sétánnyal és kerékpárúttal felszerelése, a vízpart közösségi
használatának biztosítása, a területsávban szabadidő eltöltésre alkalmas helyek/felszereltség (piknikhelyek, horgászhelyek, pihenő terek, rusztikus felszereltségű öko-játszóterek, kisebb sportterületek/erdei
tornapályák), kialakítása szerepel a tervben. A Dunapart és a mögöttes lakóterületek intenzívebb zöldsávval és abban elhelyezett kerékpár- és gyalogos kapcsolattal lehet biztosítani a keresztirányú utak,
különösen a Hauszmann Alajos utca és a Kondorosi út (Keserű-ér) mentén, ezáltal az összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításához is hozzájárul a projekt. A Dunaparton gépjárműforgalomra alkalmas út
kialakítása nem szerepel a tervben, az esetlegesen gépkocsival érkezők számára a terület elérési pontjain (több helyen megosztva) kisebb parkolók kialakítása javasolt. Épület építési igény: mosdó-WC blokkok, kertvendéglő.
A Bikás park funkcióbővítő rehabilitációja
A park-rehabilitáció kimondottan környezet javító hatású, nemcsak esztétikai és használati (társadalmikörnyezeti) szempontból, hanem a növényzet felújítása, gazdagítása, a kiültetett növényállomány zöldtömeg növekedése, a korszerű, kiporzást gátló burkolatok lefektetése a fizikai környezeti állapotot is
javítják.
4.3.7.2. Környezeti kompenzációt igénylő fejlesztések
A négy kijelölt akcióterületből a jelenlegihez képest nagy beépítési többlettel járnak:
• az Etele téri városrészközpont és intermodális csomópont, valamint
• a virágpiaci metróvégállomás és a kapcsolódó beruházások.
Az Etele téri városrészközpont
A beépítési volumene még nem eldöntött, a készítés alatt álló szabályozási terv által javasolt szintterület
meghaladja a korábbi szabályozás által előirányzottat. Javasolt a terület távlati terhelésének kezelhető
szinten tartása érdekében a tervezés alatt álló volumen csökkentése és a két szabályozás közötti érték
rögzítése.
Ugyanakkor a tervezett beépítés növekmény következtében várható terhelés/forgalomnövekedést ellensúlyozza a terület elsődleges funkciójából származó környezet javulás: a metró megépítésével rendelkezésre álló kapacitív és a belváros felé gyors kapcsolatot teremtő tömegközlekedési kapcsolat eredményeképpen az agglomerációs hivatásforgalom (egy részének) közösségi közlekedésre átszállítása és
ezzel a beérkező forgalom – és bevezető útvonalak terhelésének – csökkentése.
Ezért a terv:
• az Őrmező területéhez kapcsolódva (a vasút autópálya felőli oldalán) biztosít az agglomerációs
forgalom számára
o 2 300 fh P+R parkolót és
o az agglomerációs autóbuszok számára végállomás területet
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o metró beszállási lehetőséget
• az Etele téri oldalon jelöl ki:
o 700 fh P+R parkolót,
o BKV buszok számára végállomást,
o Metró beszállási lehetőséget,
o Több villamos vonalra fel/átszállási lehetőséget
és egyben több helyen lehetővé teszi a vasút kétoldali területek kapcsolatát, a jelenleg területelvágó
hatású vasútvonal átjárhatóságát, a metró mindkét oldalról megközelíthetőségét, sőt a hegyoldali népesség számára is – a Sasad - Sas-hegyi kapcsolatok kialakításával – a metró elérhetőségét.
Az Etele térre tervezett irodai munkahelyek egyben a kerület környéken lakóinak, a hegyoldali népességnek és az agglomerációból érkezők számára is helyben munkahelyeket is biztosít, így a főváros
belsőbb területei felé továbbutazók számát is csökkentheti.
Ugyancsak további forgalom csökkentő hatása lehet annak, hogy az átszállási kapcsolatok helyén
létrejövő kereskedelem javítja az ellátás színvonalát és feleslegessé teszi a további bevásárló utakat.
Összességében: az Etele téri fejlesztés – nemcsak a közvetlen térségre és a kerületre, hanem nagyobb
budapesti területre is kiható - környezetjavító hatása, az autópálya bevezető szakaszon jelentkező jelenlegi 6000 egységjármű/ csúcsórai forgalom csökkentése sokkal jelentősebb, mint a maihoz képest megnövekvő beépítettség környezetterhelést növelő hatása. A vasút keleti oldali utak (külső Bartók Béla út,
Etele út) terhelése a Kelenföldi pályaudvar környéki beépítéssel nő, de a városi tömegközlekedés fejlesztésével, különösen az 1-es villamos Lágymányosi híd – Szerémi út – Etele út nyomvonalon kiépítésével a tömegközlekedési ellátás és kapacitás is jelentősen javul, ami a közúti forgalomnövekedés mérséklését eredményezheti. Megnő viszont a tervezett központ D-i végén a vasutakat keresztező Egér út
terhelése, ahol a terhelésnövekedés fékezése a későbbiekben kiépítendő virágpiaci metró és nagykapacitású P+R megépítésétől várható. (Az Etele téri P+R parkolók forgalom csökkentési hatásainak számszerűsített értékei és a kapcsolódó utak távlati forgalmi terhelései a közlekedési fejezet 4.2.4.9. fejezetrészében megtalálhatók.)
A metró virágpiacig kivezetése
A metró meghosszabbítása, végállomásának a városhatár mellé kivitele és ott újabb közösségi közlekedésre átszállási kapcsolat megteremtése kimondottan környezetvédelmi fejlesztés, amely az agglomerációs forgalom – az Etele térhez képest is – külső ponton (az Egér úti csomópontban) „megállítását”
és közösségi közlekedésre átszállítását célozza. Itt a rendelkezésre álló terület és a környék beépítetlensége lehetővé teszi még nagyobb – 4000 férőhelyes – P+R kialakítását, ami a bevezető útszakaszok
jelentős terhelésmentesítését eredményezi, csökkenti a Budaörsi út – BAH csomópont – Alkotás utca –
Hegyalja út – Belváros/Kossuth Lajos utca forgalmát és kihat az Egér út forgalmi terhelésének mérséklésére is. A tervezett új beépítés volumene itt kisebb lenne, mint az Etele téren, elsősorban az átszálló
forgalom kiszolgálására irányuló napi kereskedelmi létesítmények elhelyezésére koncentrálódna, így
várhatóan annak forgalomkeltő hatása nem lesz számottevő, inkább a külön bevásárló utak szükségességét csökkenti majd. Ezért a környezeti hatások összességében pozitívak lesznek, a forgalomcsökkenésből eredő környezeti nyereség várhatóan jelentősen meghaladja majd a kereskedelmi létesítmények
használatából eredő terheléseket.
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5. A 2008-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK
KIJELÖLÉSE
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5.1 ÚJBUDA VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEIT SZOLGÁLÓ KERÜLETI FEJLESZTÉSI CÉLOK
Táblázatosan összefoglaljuk a 7 évre kitűzött fejlesztési célok kerületrészenkénti célterületeit:
LÁGYMÁNYOS (A)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.1 népességmegtartás
1.2 időskorúak ellátásának javítása
1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.7 az élhető város megalapozása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek rendezése, felszereltség javítása
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2
potenciális
zöldfelületfejlesztési
területek
kijelölése
3.3 közpark-hiányos területek zöldfelületfejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek óvása
3.6 vízminőség, vízvagyon megóvása
3.8 zajhelyzet javítása
4.1
településfejlesztési
szerep
eszközeinek
fejlesztése
4.2 a tudásipar fejlesztése
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság., idegenforgalom
fejlesztése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek
kijelölése
5.1 a külső tömegközlekedési kapcsolatok
fejlesztése
5.2 a külső közúti kapcsolatok fejlesztése
5.3 a kerület főhálózati fejlesztése
5.6 kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése,
5.7 parkolási problémák megoldása, P+R és
jelentősebb parkolók
6.5 csatornahálózat rekonstrukciója
6.8 geotermikus források védelme

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Kulturális központ kialakítása a Gárdonyi szobor körüli tér
környékén, programajánlatok és idős foglalkoztatás
Egyetemi területen, Info-Parkban, lakóterületi zöldfelületeken
Kulturális központ kialakítása a Gárdonyi szobor körüli tér
környékén, programajánlatok és idős foglalkoztatás,
berendezett nívós közösségi fórumok, közterületek
Kulturális központ kialakítása a Gárdonyi szobor körüli tér
környékén, kereskedelmi központ a volt piac és skála áruház
területén
Valamennyi meglevő zöldfelületen
Kulturális városközpont kertészeti elemei
Védett fasorok pótlása, megfiatalítása
Termálforrások (Gellért) védelme
Forgalomcsillapítás, zajárnyékolás (növényzettel)
a Lágymányosi tudásipar fejlesztése, Dunapart és volt
honvédségi területek idegenforgalmi hasznosítása
az Info-Park fejlesztése, egyetemek gazdasági szerepe
az egészséggazdasági adottságok (termálvíz) kihasználása,
Dunapart rekreációs hasznosítása
A Bartók Béla úti kulturális városközpontban kulturális
kereskedelem és a volt Skála-környékén kereskedelem fejl.
1-es, 19-es villamosok kiépítése, Móricz Zsigmond téri
villamos kapcsolatok átépítése
alsórakparti út fejlesztése
Lágymányosi hídhoz kapcsolódó Ny-i úthálózat kiépítése
Duna parti kerékpárhálózat kiépítése
parkológarázs építése a Hadik laktanya funkcióváltásakor,
Műegyetem rakpart alatti parkológarázs
Bartók B. úti, Bocskai úti, Okt.23. u-i, Budaörsi úti csatornák
rekonstrukciója
Gellért forrás védelme

Lágymányosi városrész lehetséges fejlesztési célterületei

Kulturális Városközpont
akcióterület
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GELLÉRTHEGY (B)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

1.2 időskorúak ellátásának javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
2.6 közterületek rendezése, stílusos berendezése

Kulturális központban programajánlatok és idős foglalkoztatás
Kapcsolódás a Bartók Béla úti kulturális városközponthoz
Citadella környék és gellérthegyi közterületek rendezése

3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.6 vízvagyon megóvása
4.3 rekreáció, egészséggazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok bővítése
6.8 geotermikus források védelme

Gellérthegyi közterületek és magánkertek biológiai aktivitása
Gellérthegyi természetvédelmi terület
Gellérthegy zöldfelületei
Gellért fürdő termálforrásai
Gellérthegyi honvédségi területek idegenforgalmi (szálloda)
hasznosítása,
4-es metró Szt. Gellért téri megálló
Gellért fürdő termálforrás védelme

Kulturális Városközpont
akcióterület
Gellérthegy városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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SZENTIMRE VÁROSRÉSZ (N)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

1.1 népességmegtartás
1.2 időskorúak ellátásának javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.7 az élhető város megalapozása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek rendezése, stílusos berendezése

Kulturális központkialakítása a Bartók Béla út mentén,
programajánlatok és idős foglalkoztatás

3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.6 vízvagyon megóvása
3.8 zajhelyzet javítása
3.9 levegőszennyezettség csökkentése
4.3 rekreáció, egészséggazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek
kijelölése
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok bővítése

Feneketlen tó parkjának túlhasznosítás elleni korlátozása

5.7 parkolási problémák megoldása
6.8 geotermikus források védelme

Kulturális városközpontban értékőrzés, kapcsolódó közterület
rendezés, színvonalas közösségi terek, városrehabilitáció
Bartók B. úti kulturális városrészben kereskedelem fejlesztés
Kulturális városközpont közterületi rendezése, gyalogos terek

Feneketlen tó környékének és az egyetemi Budai Arborétum
területének védelme
Gellért forrás fokozott védelme
Forgalomcsillapítás, zajárnyékolás növényzettel
Forgalomterhelés csökkentése által
Szállodafejlesztés a Gellérthez kapcsolódóan
Bartók Béla úti kulturális városközpont humán közterületrendezése és kulturgazdasági fejlesztése, új munkahelyek
4-es metró Szt. Gellért téri és Móricz Zsigmond körtéri
megálló
Metrómegállóhoz kapcsolódó, főútvonalak menti és a sűrűn
beépített területrészek parkolási gondjainak enyhítése
Gellért forrás fokozott védelme

Kulturális Városközpont
akcióterület

Szentimreváros lehetséges fejlesztési célterületei
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KELENFÖLD (C)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.1 népességmegtartás
1.2 időskorúak ellátásának javítása
1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.6 önkormányzati kézben levő oktatás fejlesztése
1.7 az élhető város megalapozása
2.4 a paneles lakótelepek problémáinak megoldása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek rendezése, stílusos berendezése
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2 potenciális zöldfelületfejlesztési területe kijelölés
3.3 közpark-hiányos területek zöldfelületfejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek óvása
3.5 talajállapot javítása, szabad talajfelületek
megőrzése
3.6 vízminőség javítása, vízvagyon megóvása
3.8 zajhelyzet javítása
3.9 levegőminőség javítás
3.10. korszerű hulladékkezelés
4.1 településfejlesztési szerep eszközeinek fejlesztése
4.2 a tudásipar fejlesztése
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
4.6 lakótelepek és barnamezők rehabilitációjára
gazdasági/ingatlangazdálkodási modell bevezetése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek
kijelölése
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
5.2 a külső közúti kapcsolatainak fejlesztése

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Új lakóterületek a barnamezős területeken, lakótelep felújítás
Bikás parkban nyugdíjas-kert kialakítása, szabadidős program
dunaparti rehabilitáció területén, Bikás parkban
Meglevő infrastruktúra hasznosításával, új beépítésű
területeken fejlesztéssel
Meglevő intézményhálózaton belül
Közterületek rendezése, gazdagítása, környezet/zajvédelem
Panel-rehabilitáció és funkciógazdagítás, közterület rehab.
Etele tér, Móricz Zsigmond körtér-Kosztolányi tér,
Új, színvonalas közterületek kialakítása a rehabilitációs ter.-en
Lakótelepi
közkertek
és
parkok,
intézménykertek
rehabilitációja, magánkertek növényállományának megőrzése
Dunapart zöldterületté alakítása
A barnamezős rehabilitációs területeken zöldterület létesítés
és lakótelep rehabilitáció során zöldfelület rekonstrukció, bütü
falak befuttatása, függőleges zöldfelületek létesítése
Dunapart zöldterületi átalakítás
Barnamezős rehabilitáció területein a talajszennyezettség
megszűntetése
Szt. Imre gyógyforrás, Duna és Keserű-ér vízminőség
védelme
Vasút és főutak menti lakóterületek zajvédelme (kertészet,
épített zajvédelem, meglevő épületek akusztikai védelme
Barnamezős területek funkcióváltásával és közlekedési
terhelések megosztásával
Nagy
lakosszámú
(lakótelepi)
területeken
szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése
Iparterületek átalakulása kereskedelmi, iroda, lakó és
idegenforgalmi/rekreációs területté, Dunapart funcióváltása
Az Info-Park D-i részének megépítése, a barnamezős
rehabilitáció területén tudásgazdaság létesítményei
Szt. Imre gyógyforrás vizének gyógyászati és gyógyturisztikai
hasznosítása, Dunapart rekreációs és turisztikai hasznosítása
A rehabilitáció nagyobb részének üzleti/vállalkozói keretek
között lebonyolítása, telekértéknek megfelelő hasznosítás
A barnamezős területek helyén közösség és rekreációs
létesítmények, szálloda-vendéglátás, kereskedelem, iroda
4-es metró, 1-es villamos kiépítése, elővárosi vasút

5.3 a kerületi főúthálózat fejlesztése

A Lágymányosi híd–autópálya közvetlen kapcsolat megépítés,
Galváni híd
A Galváni híd építéséhez kapcsolódóan

5.4 a kerület nem főúti hálózatának fejlesztése

A funkcióváltó területeken a belső lakóúthálózat kialakítása

5.5 a kerületi tömegközlekedés fejlesztése

A külső tömegközlekedési fejlesztésekhez kapcsolódó belső
ráhordó hálózat fejlesztése
Duna menti kerékpárút kiépítése, Etele térnél vasút kétoldali
kapcsolatok megteremtése, Hamzsabégi út továbbvezetése a
vasút túloldalára
P+R parkoló kiépítése az Etele téren, parkolók a metró
megállók térségében, központok és lakótelepek parkolás jav.
Városrehabilitációs és funkcióváltó területeken
Barnamezős rehabilitáció és funkcióváltás kapcsán
Szt. Imre forrás termálvizének védelme

5.6 kerékpáros és gyalogosközlekedés fejlesztése,
vasutak átjárhatósága
5.7 parkolási problémák megoldása, P+R,
jelentősebb parkolók
6.1 rekonstrukciós területek vízhálózat fejlesztése
6.5 csatornahálózat rekonstrukciója
6.8 geotermikus források védelme
6.9 árvízi hullámtéri öblözeti problémák megoldása
6.10 környezetbarát fűtési rendszerek támogatása

2009. MÁRCIUS

Új beépítésű ill. átépülő területeken napenergia fokozottabb
használata
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Bikás-park
rehabilitáció
akcióterület

Etele-téri akcióterület

Duna parti rekreációs akcióterület

Kelenföld városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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ALBERTFALVA (D)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreáció lehetőségek javítása
1.5. kulturális élet fellendítése
1.6 az önkormányzati iskolarendszer javítása
1.7 az élhető város megalapozása
2.4 a paneles lakótelep problémáinak megoldása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6
közterületek
rendezése,
berendezésük
színvonalának emelése
3.2 potenciális zöldfelület fejlesztési területek
kijelölése
3.3 közpark hiányos területek zöldfelület fejlesztése

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Dunaparton zöldterületek és kerékpárút kialakítása
Régészeti terület bemutató hellyé fejlesztése
Gyalogos felületek, közterek, dunaparti zöldterület rendezése
Panel rehabilitációs programok és pályázatok elindítása
Albertfalva városrészközpont kiépítése

4.1 településfejlesztési szerep eszközeinek fejlesztése
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság., idegenforgalom
fejlesztése
4.6 lakótelepek és barnamezők rehabilitációjára
gazdasági/ingatlangazdálkodási modell bevezetése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek
kijelölése
5.1 a külső tömegközlekedési kapcsolatok
fejlesztése
5.2 a kerület külső közúti kapcsolatainak fejlesztése

Dunapart rendezése és a városrészközpontban parkok,
zöldfelületekkel gazdagított gyalogos terek kialakítása
Lakótelepi rehabilitáció kapcsán zöldfelület növelés, épületek
bütü falainak befuttatása, függőleges zöldfelületek kialakítása
Barnamezős
területeken
a
talajszennyezettség
megszűntetése, környezeti kármentesítés
Kőér és Duna vízminőség-védelme
Vasút melletti lakóterület kertészeti/művi zajvédelme
Nagy
lakosszámú
(lakótelepi)
területeken
szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése
Multifunkcionalitás: iparterületek helyén kereskedelmi, lakó,
zöldterületi, turisztikai és rekreációs, kulturális funkciók
Dunaparton 30 m széles közterületi zöldsáv rekreációs
funkciókkal és berendezéssel, szállodák
A rehabilitáció nagyobb részének üzleti/vállalkozói keretek
között lebonyolítása, telekértéknek megfelelő hasznosítás
Kereskedelmi központ, szállodák és régészeti bemutató
terület kialakítása
4-e metróra ráhordó tömegközlekedési kapcsolatok erősítés
Albertfalvi híd megépülte után pesti oldali kapcsolatok javítása
Albertfalvi híd és a kapcsolódó úthálózat kiépítése

5.4 a kerület nem főúti hálózatának fejlesztése

A barnamezős rehabilitáció területén belső utcák kiépítése

5.6 kerékpáros és gyalogosközlekedés fejlesztése,
vasutak átjárhatósága
5.7 kerületi parkolási problémák megoldása, P+R,
jelentősebb parkolók
6.1 fejlesztési és rekonstrukciós területek vízhálózat
fejlesztése
6.2
É-csepeli
szennyvíztisztítóhoz
kapcsolat
teremtése
6.6 patakok rendezése

Dunaparton kerékpárút kiépítése,

3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.7 élővizek revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés

6.9 árvízi hullámtéri öblözeti problémák megoldása
6.11 a városközpont távvezetékének kiváltása,
alállomás esztétikai javítása

2009. MÁRCIUS

Albertfalvi híd hídfő térségében
Barnamezős rehabilitációs és Albertfalva városrészközpont
kialakítás kapcsán
Vegyész utcai szivattyútelep és az É-csepeli központi
szennyvíztisztító kapcsolatának kiépítése
Hosszúréti
patak
árvédelmi
visszatöltésezésének
megerősítése a mértékadó árvízszintre
A Kőér mentén az árvízvédelem megoldása
az Albertfalvai városközpont területén
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Duna parti rekreációs akcióterület

Albertfalva városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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KELENVÖLGY (E)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreáció lehetőségek javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.7. az élhető város megalapozása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

2.6 közterület-rendezés, funkcionális utcabútorozás

Etele téri akcióterületen belül
Kelenvölgyi közösségi ház megépítése
Közösségi terek, gyalogos közterek, színvonalas utcabútorok
A közösségi ház környezetében a központ jelleg erősítésével
együtt

3.1 biológiailag aktív felületek megőrzése

Nemcsak a közterületeken, hanem a magánkertekben is

3.7 élővizek revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása
5.1 külső tömgközlekedési kapcsolatok fejlesztése

Keserű ér védelme
A vasút mellett a természetes és művi zajvédelem javítása
Etele téri metrómegállóra ráhordás, Galváni híd és Albertfalvi
híd megépülte után a pesti oldallal való kapcsolatok javítása
A vasutak átjárhatósága legalább gyalogos, kerékpáros és –
korlátozott mértékben – személygépkocsi forgalom számára

5.6 kerékpáros és gyalogosközlekedés fejlesztése,
vasutak átjárhatósága

Kelenvölgy városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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SASAD - SAS-HEGY (F)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreációs lehetőségek fejlesztése

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

1.4 egészségügyi ellátórendszer fejlesztése
1.5. kulturális élet fellendítése

Közpark hiánya miatt intézményi keretek között ill.
iskolakertben
Növekvő lakosságszám miatt az alapellátó hálózat bővítése
Közösségi ház létesítése

2.5 központrendszer továbbfejlesztése

Ellátó hálózat bővítése, közösségi ház létesítése

2.6 közterület-rendezés, feltszereltség gazdagítás

Utcabútorozás, egyes utcák pihenő-játszó övezetté alakítása

3.1biológiailag aktív felületek megőrzése, fejlesztése

Közterületeken, magán és intézménykertekben egyaránt

3.3 közpark-hiányos területek zöldfelületfejlesztése
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.8 zajhelyzet javítása

Forgalomcsillapított utcák pihenő-játszó övezetté alakítása
Sas-hegy természetvédelmi terület és pufferzóna védelme

5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
5.3 kerületi főhálózati fejlesztések
5.5 a kerületen belüli tömegközlekedés fejlesztése
6.3-6.4 Brassói úti főgyűjtő és csatlakozó
mellékgyűjtő csatornahálózat

Szennyezésre érzékeny karsztos felületek védelme
Főutak menti zajvédelem épületakusztikai úton és kertészeti
elemekkel
4-es metró Etele téri megálló felé kapcsolat, a metró
továbbvezetése után a gazdagréti megállóra ráhordás
Közúti és gyalogos kapcsolat és kiépítése az Etele téri
központ és metrómegálló felé
A metró kapcsán az autóbusz kapcsolatok újragondolása
Megépítés, bővít rekonstrukció

Sasad és Sas-hegy városrész lehetséges fejlesztési célterületei
2009. MÁRCIUS
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GAZDAGRÉT (G)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.1 népességmegtartás
1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.7 az élhető város megalapozása
2.4 a paneles lakótelepek problémáinak megoldása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterület-rendezés, funkcionális utcabútorozás
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.8 zajhelyzet javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés
4.1 településfejlesztési szerep eszközeinek fejlesztése
4.6 lakótelepek, barnamezős területek rehabilitációjának gazdasági és ingatlangazdálkodási
modelljének kidolgozása
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
6.1 vízhálózat fejlesztés

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Közösségi élet erősítése, sajátos jelleg/karakter kialakítása
Közterületeken és intézménykertek felhasználásával
A közösségi élet élénkítéséhez kapcsolódva, a meglevő
intézmények kihasználásával
Közterület komfortosítás, tömegközlekedési kapcsolatok jav.
Panel-rehabilitáció, esztétikai és használati érték növelés,
szigetelések javítása, fűtéskorszerűsítés (mérhetővé tétel) a
teljes lakótelep területén
Meglevő intézményrendszeren belül és a helyi foglalkoztatás
javítása
Gazdagabb stílusos utcabútorozás, célszerűen berendezett
közterek
A
beépítetlen
területek
megőrzése,
intenzív
növényállománnyal ellátása a talajvédelem érdekében
Zajárnyékolás javítása intenzív növényzetesítéssel
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Monofunkcionalitás oldása, szellemi munkahelyteremtés
(irodák létesítése)
A lakótelep rehabilitáció (egy részének) ingatlanvállalkozói
alapon történő lebonyolítása
4-es metró továbbvezetése a lakótelep D-i végéhez
ivóvíz körvezeték megépítése

Gazdagrét lehetséges fejlesztései a teljes lakótelepi területet felölelik, célterületei egyenként nem jelöltek
2009. MÁRCIUS
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RUPP-HEGY, MADÁRHEGY (H)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

1.3 sport és rekreációs lehetőségek kialakítás

Megfelelő mennyiségű közcélú terület beépítetlenül hagyása

1.4 egészségügyi ellátórendszer kialakítása
1.5 kulturális élet kialakítása

Lakossági küszöbérték fölött saját háziorvosi rendelő építése
Helyi kötődést (is) erősítő közösségi és kulturális
intézményhálózat kialakítsa
Szükség esetén (4000 fő fölött) újabb gyermekintézmények
építése vagy a gazdagrétire ráhordás megoldása
A kiszabályozott közterületek, zöldterületek, erdők és
intézményterületek funkcionális megvalósítása
Szabályozási terv szerinti intézményterületeken közösségi
létesítmények és helyi szellemi munkahelyek létesítése
Minél több, célra berendezett szabadtéri humán/közösségi tér
Erdőterületek beépítetlenül hagyása, tervezett zöldterületek
intenzív beültetése, magánkertek magas zöldfelületi intenzitás
Szabályozási terv szerinti parkok kialakítása, utcafásítások,
pihenőjátszó övezetek kiépítése
Terv szerinti zöldterületek intenzív kialakítása
Rupp-hegy főv. védelem alatt álló terület megőrzése
Kasztos területek fokozott védelme
Keserű-ér védelme
A tervezett főutak mentén (Törökbálinti út továbbvezetése) a
zajvédelem növényzettel megoldása
Az új területeken a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása
Az új fejlesztésű területek komplex, nem monofunkciós
lakóterületi kialakítása
A buszhálózat olyan alakítása, hogy a meghosszabbított
metróvonalra ráhordás biztosítva legyen
Törökbálinti út továbbépítés Budaörs felé
Belső gyűjtőút és lakóút hálózat kiépítése
A terület tömegközlekedési ellátása, buszhálózat létesítése
A területen a teljes közműellátás kiépítése valamennyi
közműágazatban

1.6 az önkormányzati kézben lévő oktatási rendszer
fejlesztése
1.7 az élhető város mrgalapozása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek színvonalas berendezett kialakítása
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2
potenciális
zöldfelületfejlesztési
területek
kijelölése
3.3 közpark-hiányos területek zöldfelületfejlesztése
3.4 védett, védelemre tervezett területek megóvása
3.5 talajállapot javítása, szabad talajfelületek megőrz
3.7 élővizek védelme, revitalizációja
3.8 zajhelyzet javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés
4.1 településfejlesztési szerep eszközeinek kihaszn.
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
5.3 főúthálózati fejlesztések
5.4 a kerület nem főúti hálózatának fejlesztése
5.5 a kerületi tömegközlekedés fejlesztése
6.1 fejlesztési területek vízhálózat fejlesztése
6.3 főgyűjtő csatornahálózat bővítése
6.4 mellékgyűjtő hálózatok bővítése
6.6 patakok rendezése
6.7 keserűvíz források védelme
6.10 környezetbarát fűtési rendszerek támogatása

Hegyoldali árkok, patakok, csapadékvíz levezetés rendezése
A terület D-i peremén a védőidom miatti korlátozás betartása
A magánépítkezések ösztönzése a napenergia hasznosításra

Rupp-hegy, Madár-hegy városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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ŐRMEZŐ (I)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.1 népességmegtartás
1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.5 kulturális élet fellendítése
1.6 önkormányzati oktatási rendszer fejlesztése
1.7 az élhető város megalapozása
1.8 az agglomerációs problémák csökkentése
2.4 a paneles lakótelepek problémáinak megoldása
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek színvonal-emelése, berendezése
3.2 potenciális zöldfelület fejlesztési területek
kijelölése, lehetőségek kiaknázása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.6 vízvagyon megóvása
3.7 élővizek védelme, revitalizációja
3.8 zajhelyzet javítása
3.10 korszerű hulladékkezelés
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság fejlesztése
4.6
lakótelep
rehabilitáció
gazdasági
és
ingatlangazdálkodási megalapozása
5.1 külső tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése
5.3 főúthálózati fejlesztések
5.6 kerékpáros és gyalogosközlekedés fejlesztése,
vasutak átjárhatósága
5.7 parkolási problémák megoldása
6.7 keserűvíz források hidrogeológiai védelme

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Panel-rehabilitáció, közösségi élet, sajátos jelleg/karakter
kialakítása, (tömeg)közlekedési kapcsolatok javítása
Felszereltségi és karbantartottsági szint emelése
Elsősorban szervezéssel, a meglevő intézmények felhaszn.
Meglevő intézményhálózaton belül
Közterület komfortosítás, tömegközlekedési kapcsolatok jav.
Agglomerációs buszpályaudvar és 2300 fh P+R parkoló
Panel-rehabilitáció, esztétikai és használati érték növelés,
szigetelések javítása, fűtéskorszerűsítés (mérhetővé tétel)
Az agglomerációs átszálláshoz és Etele térhez kapcsolódva
Közterület rehabilitációk, célfunkcióra berendezés, növényzet
gazdagítsa
Lakótelep rehabilitációban a zöldfelületek rekonstrukciója,
függőleges felületek növényzetesítése, bütük befuttatása
Zöldfelület gazdagítással, vízvédelmi fásítás és gyepesítés
Keserűvíz források védőidomának kijelölése, védelem bizt.
Keserű-ér védelme
A zajvédelem/zajárnyékolás építészeti megoldása
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
A zöldfelületi rehabilitációk kapcsán és a beépítetlenül
hagyandó keserűvíz védőidom fölött létesíthető zöldterületen
Panel-rehabilitációs pályázatok és ingatlanpiaci felértékelés
Metrókapcsolat biztosítása az Etele téren, agglomerációs
autóbusz végállomás
Vasúttal párhuzamos városi forgalmi út kiépítése
Kapcsolat az Etele tér felé
Védőidom
pontosítása
meghatározása.

és

szükséges

korlátozások

Etele-téri akcióterület
Őrmező városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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DOBOGÓ (J)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2 Zöldfelület fejlesztési területek kijelölése,
lehetőségek kiaknázása
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.6 vízvagyon megóvása

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Szabadidős és sportlétesítmények telepítése, szabadidőipar,
rekreációs területek fejlesztése
Növényállomány karbantartása, szabadidős zöldterületek
természetkímélő fejlesztése
Beépítésre
nem
alkalmas
(védő)területek)
intenzív
növényzettel ellátása
Meglevő növényzet védelme

6.4 mellékgyűjtő hálózatok bővítése

Nem beépíthető területek talajvédelme növényzettel
(vízvédelmi gyep, fásítás)
Keserűvíz források védőidomának pontosítása, a szükséges
korlátozások rögzítése és bevezetése
Keserű-ér védelme
Zajszint mérséklés növényzettel, kertészeti eszközökkel
A zöldterületként megtartandó területeken rekreációs és
szabadidős funkciók fejlesztése
Nagytávon a Galváni híd - Egérút kapcsolatot megteremtő
alagút megépítésével, a terület (megépíthetőség) biztosítása
A rekreációs jelentőség növekedésével az elérhetőség
javítása
A fejlesztések területi függvényében

6.7 keserűvíz források hidrogeológiai védelme

Keserűvíz források védőidoma szerinti korlátozások betartása

3.7 élővizek védelme, revitalizációja
3.8 zajhelyzet javítása
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
5.2 A külső közúti kapcsolatok fejlesztése
5.1 A külső tömegközlekedési kapcsolatok javítása

Dobogó városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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PÉTERHEGY (K)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI

2.6 közterületek rendezése, felszereltség javítása
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2
zöldfelületfejlesztési
területek
kijelölése,
lehetőségek kiaknázása
3.7 élővizek revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása

Közösségi célra használható közterület berendezés
Hosszúréti patak völgyének zöldterületi hasznosítása és
intenzív fenntartása
Közterületi
zöldek
intenzifikálása,
magánkertek
zöldállományának megőrzése
Hosszúréti patak védelme
A vasúti és közúti (7. sz. fkl.) zajárnyékolás épített és
kertészeti megoldása
Hosszúréti patak és környezetének rendezése
Keserűvíz források védőidoma szerinti korlátozások
figyelembe vétele

6.6 patakok rendezése
6.7 keserűvíz források hidrogeológiai védelme

Péter-hegy városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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ÖRSÖD (L)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.8 agglomerációs problémák csökkentése
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2
potenciális
zöldfelületfejlesztési
területek
kijelölése
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.7 élővizek revitalizálása
3.8 zajhelyzet javítása
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek
kijelölése
5.1 a kerület külső tömegközlekedési kapcsolatainak
fejlesztése
5.2 Külső közúti kapcsolatok fejlesztése
5.7 kerületi parkolási problémák megoldása, P+R,
jelentősebb parkolók
6.1 vízhálózat fejlesztés
6.3 főgyűjjtő hálózat kiépítése
6.4 mellékgyűjtő hálózatok bővítése
6.6 patakok, felszíni vízfolyások rendezése
6.7 keserűvíz források hidrogeológiai védelme

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Beépítetlenül maradó területek zöldterületi kialakítása,
rekreációs-szabadidőipari hasznosítása, idegenforgalom fejl.
Metróvonal meghosszabbítás virágpiacig, P+R parkoló,
agglomerációs forgalom átszállítása tömegközlekedésre
A beépítetlenül maradó területek növényállományának
intenzívebbé tétele (fásítás, parkosítás)
A beépítetlenül maradó területek növényállományának
intenzívebbé tétele (fásítás, parkosítás)
A keserűvíz források védelme a védőidom meghatározásával
és a szükséges korlátozások bevezetésével
Vízvédelmi fásítás, vízvédelmi gyepek kialakítása
Keserű-ér védelme
Főutak, autópálya és vasút menti zajárnyékolás megoldása
elsődlegesen növényzettel, másodsorban épített védelemmel
zöldterületek szabadidős/rekreációs hasznosítása, Ny-i
városkapu kialakítása az Egér úti csomópont/reptér közelében
Ny-i városkapu és tervezett virágpiaci metróvégállomás
térsége, beépítetlen (zöld) területek szabadidős hasznosítása
Metróvonal meghosszabbítása a virágpiacig, ráhordó
tömegközlekedési hálózat kialakítása
Albertfalvi híddal való közúti kapcsolat kiépítése
Nagykapacitású P+R (4000 fh) parkoló(ház) kialakítása a
virágpiaci metróvégállomásnál
Az új beépítésű területek vízhálózatának kiépítése
Dél-budai főgyűjtő kiépítése
Új beépítésű területek belső hálózatának megépítése
Hosszúréti patak és környékének rendezése
A védőidom szerint meghatározott korlátozások betartatása

Metróvégállomás
akcióterület

Őrsöd városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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KÖÉRBEREK ÉS KAMARAERDŐ (M)
A
KERÜLETRÉSZ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI

7-8

ÉVRE

KITŰZÖTT

1.3 sport és rekreációs lehetőségek javítása
1.8 agglomerációs problémák csökkentése
2.5 központrendszer továbbfejlesztése
2.6 közterületek rendezése, felszereltség fejlesztése
3.1 a biológiailag aktív felületek megőrzése,
fejlesztése
3.2
potenciális
zöldfelületfejlesztési
területek
kijelölése
3.4 védett és védelemre tervezett területek
megóvása
3.5 talajállapot javítása, a szabad talajfelületek
megőrzése
3.6 vízminőség javítása, vízvagyon megóvása
3.7 élővizek revitalizálása

A FEJLESZTÉSI CÉLOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
CÉLTERÜLETEI
Ifjúsági Park, turisztikai erdőterületek és Hosszúréti patak
völgye zöldterületi szabadidős/sport hasznosítása
Budaörssel határos területek azonos területfelhasználása a
Torockó utcai zártkerti területek kertvárosi fejlesztésével
Szabadidőközpontok és új lakóterületek központjainak
kiépítése
Szabadidős és parkerdő területek felszereltségének
funkcionális és esztétikai gazdagítása
Erdőterületek megtartása és fokozott karbantartása,
mezőgazdasági területek fokozatos beerdősítése
Zöldfelületek növényállomány intenzitásának növelése és
ápoltsági szintjének emelése
Nyílt karsztok és barlangok feletti területek fokozott védelme
Karsztos területek szennyezésektől fokozott védelme (illegális
hulladéklerakások felszámolása, büntetése)
Hosszúréti patak vízvédelme

3.8 zajhelyzet javítása

Vasút és 7. út menti területek zajárnyékolása

4.1
településfejlesztési
szerep
eszközeinek
fejlesztése
4.3 rekreáció, egészség-gazdaság, idegenforgalom
fejlesztése
4.7 üzleti és humán célú fejlesztési területek
kijelölése
5.3 a kerület főhálózati fejlesztése
6.4 közmű mellékhálózatok kiépítése/bővítése

Rekreációs és szabadidős funkciók, egészség-életmód és
sport-turizmus fejlesztése
Keserűvízre alapozott gyógyturizmus, rekreáció a parkerdő,
az Ifjúsági Park rehabilitáció és a Hosszúréti patak mentén
Szabadidőipar,
sport
és
életmódturizmus,
valamint
közhasználatú rekreációs lehetőségek fejlesztése
Albertfalvi híd – Egérút kapcsolat nyomvonalának biztosítása
új lakóterületeken

Kőérberek és Kamaraerdő városrész lehetséges fejlesztési célterületei
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5.2 A VÁROSFEJLESZTÉS GÓCPONTJAI—A LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLETEK
KIJELÖLÉSE
Az alábbiakban az előző fejezet elemzései alapján, a problémák és fejlesztési célok városrészenkénti
összehangolására támaszkodva kijelölésre kerültek városrészenként a fejlesztési gócpontok,
akcióterületek, ahol a problémák és a problémákra adandó fejlesztési válaszok sűrűsödnek, egymásra
rétegződnek.
5.2.1 A lehetséges akcióterületek lehatárolásának módszere
A lehetséges akcióterületeket és a fejlesztési célokhoz tartozó lehetséges fejlesztési területeket a kerület
egészére kiterjedő átnézeti vázlaton, együttesen és sémaszerűen ábrázoltuk. A vázlaton feltüntettük a
forgalomképes önkormányzati ingatlanokat is, hogy azok elhelyezkedése is segítsen a lehetséges
akcióterületek kiválasztásában. A kiválasztáshoz felhasználtuk a rendelkezésre álló statisztikai adatokat,
mégpedig a társadalmi jellegű problémák területi halmozódása alapján. A módszer lényege:
A statisztikai adatokat városrészenkénti bontásban kaptuk meg a Statisztikai Hivataltól, a kerületi átlagok
feltüntetésével.
Hét mutató-sort választottunk ki, és az összegezhetőség érdekében az értékeket azonos nevezőre
hoztuk, pontozással. A pontozást egy-egy soron belül úgy határoztuk meg, hogy a kerületi átlagot „0”
+5
+4
+3
+2
+1
-1
-2
-3
-4
-5

értékkel szerepeltettük, a
legnagyobb
vagy
a
legkisebb
értéket
+5
pontként rögzítettük, attól
függően, hogy az alsó
vagy
a
felső
érték
tekinthető kedvezőnek. Az
így kijelölt három pontra
helyezett lineáris összefüggésekkel
határoztuk
meg az egyes statisztikai
adatok pontszámait.

Adatsoronként a +5 értelmezését az alábbi táblázat mutatja be. (minden adatsornál az átlag a 0 érték)
A
fejlesztési
céloknak
Adatsorok témái
Maximális
Minimális
megfelelő
lehetséges
statisztikai
statisztikai
beavatkozási célterületek
értékek
értékek
és a statisztikai adatokból
pontminősítése
pontminősítése
egymásra rétegezett prob1. vitalitási index
+5
lématérkép összevetésével
2. legfeljebb általános isk.
+5
jelöltük ki a lehetséges
végzettséggel rendelkezők
fejlesztési akcióterületeket
száma
sémaszerűen. Ezek közül
3. felsőfokú végzettségűek a 25
+5
választottuk ki a 2007éves és idősebb népesség
2013
közötti
években
arányában
prioritásként
kezelhető
4. alacsony komfort fokozatú
+5
akcióterületeket, melyeket
lakások aránya
pontos határokkal jelöltünk.
5. rendszeres
+5
Az alábbiakban bemutatjuk
munkajövedelemmel nem
a társadalmi jellegű probrendelkezők aránya az aktív
lématérképet és a hozzákorúakon belül
tartozó adatsorokat.
6. foglalkoztatottak aránya a 15+5
Az elemzésből az alábbi
64 éves népességen belül
következtetések vonhatók
7. foglalkoztatott nélküli
+5
le:
háztartások aránya
Negatív pontszámokat kaptak a belső, történelmileg kialakult városrészek mindegyike, mely egyrészt az
elöregedő lakónépességből, másrészt a munkaképes korú lakósságon belüli munkajövedelemmel nem
rendelkezők magas arányából származik. Ez utóbbi egymással alapvetően ellentétes okokra vezethető
vissza. Míg feltehetően a Gellérthegyi városrészben a magas jövedelműek körében a háztartásbeliek
magas száma, addig a többi belső városrészekben inkább az alacsonyabb jövedelműek magasabb
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munkanélküliségi rátája húzódhat meg a háttérben. Ezzel ellentétesek, társadalmi problémák megítélése
szempontjából az újonnan beépített, ezen belül is a hegyvidéki városrészek. Gazdagrét erősen pozitív
minősítése nem az egyenkénti maximális pontszámokból, hanem a minden tényezőnél külön-külön
regisztrálható közepes értékű pozitív pontszámok összegeződéséből származik
Kulturális Városközpont akcióterület

Bikás park rehabilitáció
akcióterület

Etele téri akcióterület

Metróvégállomás (D-NY-I kapu)
és környéke akcióterület

Duna menti rekreációs
akcióterület

A társadalmi problémák halmozódása városrészenként. A fehéren hagyott városrészek lakónépessége a 2001 évi statisztikai
adatok alapján 1000 fő alatti, e városrészekben 2001-óta jelentősebb változások következtek be, melyek módosították a 2001
évi adatokat, így a pontozásos értékelésbe ezeket nem vontuk be.

A problématérképen jeleztük a lehetséges akcióterületeket. Az akcióterületek kijelölésénél szempont
volt, hogy a társadalmi problémák enyhítését szolgálják az e területeken végrehajtandó fejlesztések.
Ezért a társadalmi szempontból problémásabbnak ítélt történelmileg kialakult, belső városrészeken belül
kerületek kijelölésre a középtávú városfejlesztési csomópontok. Az akcióterületek fejlesztései a környező
városrészekre hatással lesznek. Összességében a három fejlesztési csomópontban koncentráltan
végrehajtandó beruházások együttes, kisugárzó hatásaként, a környező területeken is beinduló
továbbgyűrűző, átépítések, vállalkozásbővülések következtében a problémás városrészek társadalmi
helyzete, az itt élők életkörülményei jelentősen javulni fognak.
Akcióterületként jelöltük még a metró végállomást (dél-nyugati városkapu) és környékét is, de e
beavatkozás:
- egyrészt a főváros egészét, sőt az agglomeráció nyugati szektorát érinti és csak, mint e nagyobb
területi egység részeként hat majd a kerületben, ill. az érintett városrészekben élők életkörülményeire,
- másrészt időbeli ütemezése bizonytalan és nagy valószínűséggel kiépítése csak a középtávon túl lesz
realizálható.
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A PROBLÉMATÉRKÉPHEZ TARTOZÓ ADATSOROK
A STATISZTIKAI MUTATÓK
MEGNEVEZÉSE

ÉRTÉKEK
JELLEGE

VIZSGÁLT KERÜLETRÉSZEK

VÁROSI ADATOK

H

I

J

K

L

M

A-B-N

ÁTLAG

MAX

MIN

STATISZTIKAI
ADAT

0,21

0,29

0,29

0,36

0,53

0,58

0,54

1,12

1,13

0,51

0,4

0,83

0,08

0,05

0,34

0,39

1,13

0,21

PONTSZÁM

-0,5

-2,78

-2,78

-0,83

+0,95

+1,28

+1,01

+4,93

+5,0

+0,81

-1,39

0

+5

-5

STATISZTIKAI
ADAT

9,3

9,0

8,7

13,8

16,4

10,9

6,5

10,6

10,6

12,8

9,3

11,3

16,4

6,5

PONTSZÁM

+2,8

+2,4

+2,71

-2,45

-5,0

+0,42

+5,0

+0,73

+0,73

-1,47

0

-5

+5

STATISZTIKAI
ADAT

35,5

48,5

42,5

28,2

22,9

28,8

49,1

33,7

40,9

26,6

39,3

33,7

49,1

22,9

PONTSZÁM

+0,58

+4,81

+3,51

-2,55

-5,0

-2,27

+5,0

0

+2,34

-3,29

+1,82

0

+5

-5

STATISZTIKAI
ADAT

4,7

4,8

5,8

4,8

3,8

7,3

4,1

0,2

15,5

1,4

6,4

4,4

15,5

0,2

PONTSZÁM

-0,14

-0,18

-0,63

-0,18

+0,71

-1,31

+0,36

+5,0

-5,0

+3,57

0

-5

+5

STATISZTIKAI
ADAT

48,4

48,8

40,4

37,3

34,1

35,7

39,1

34,3

28,2

33,4

39,0

48,8

28,2

PONTSZÁM

-4,8

-5,0

-0,71

+0,79

+2,27

+1,53

-0,05

+2,18

+5,0

+2,59

0

-5

+5

STATISZTIKAI
ADAT

48,5

49,1

56,4

58,2

61,4

60,0

58,5

63,6

69,5

62,2

57,4

69,5

48,5

PONTSZÁM

-5,0

-4,66

-0,56

+0,33

+1,65

+1,07

+0,45

+2,56

+5,0

+1,98

0

+5

-5

STATISZTIKAI
ADAT

52,4

45,0

48,1

43,1

37,5

35,1

32,7

24,3

19,2

32,7

45,1

41,4

52,4

19,2

PONTSZÁM

-5,0

-1,64

-3,05

-0,77

+0,88

+1,42

+1,96

+3,85

+5,0

+1,96

-1,68

0

-5

+5

∑ PONTSZÁMOK

-17,28

-7,05

-1,51

-5,66

-3,54

+2,14

+13,73

+19,25

+18,07

+6,15

VIZSGÁLT VÁROSRÉSZEK

A

B

N

C

D

E

F

G

H

I

Népesség efő (két tizedre kerekítve)

23,85

LÁGYMÁNYOS
VÁROSRÉSZ

FOGLALKOZTATOTT NÉLKÜLI
HÁZTARTÁSOK ARÁNYA

5,47

11,71

47,,95

11,85

3,44

18,94

11,61

1,64

+2,08

33,3

4,0

5,9

3,4

21,4

10,0

38,8

-0,9

33,6

37,2

35,0

50,2,

41,6
-1,33

61,8

60,2

61,9

40,4

56,0
-0,79

40,9

23,3

41.2

40,4

-2,19
J

6,36

32,9

K

0,18

0,73

L

0,03

M
KULTURÁLIS
KÖZPONT
AKCIÓTERÜLET

FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA
A 15-64 ÉVES NÉPESSÉGEN
BELÜL

33,3

KŐÉRBEREK ÉS
KAMARAERDŐ
VÁROSRÉSZ

RENDSZERES
MUNKAJÖVEDELEMMEL NEM
RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ
AKTÍV KORUAKON (15-59) BELÜL

65,0

ÖRSÖD
VÁROSRÉSZ

ALACSONY KOMFORT
FOKOZATÚ LAKÁSOK ARÁNYA

9,2

PÉTERHEGY
VÁROSRÉSZ

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK
A 25 ÉVES ÉS IDŐSEBB
NÉPESSÉG ARÁNYÁBAN

5,3

DOBOGÓ
VÁROSRÉSZ

LEGFELJEBB
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐK SZÁMA

ŐRMEZŐ
VÁROSRÉSZ

VITALITÁSI INDEX

RUPPHEGY,
MADÁRHEGY
VÁROSRÉSZ

G

GAZDAGRÉT
VÁROSRÉSZ

F

SASAD—
SASHEGY
VÁROSRÉSZ

E

KELENVÖLGY
VÁROSRÉSZ

D

ALBERTFALVA
VÁROSRÉSZ

C

KELENFÖLD
VÁROSRÉSZ

N

SZENTIMRE
VÁROSRÉSZ

B

GELLÉRTHEGY
VÁROSRÉSZ

A

0,68

5,79

MEGJEGYZÉS: --a világosszürkével jelzett városrészek adatai megtévesztőek, mert a lakónépességük 1000 fő alatt van , így a laksűrűségi adataik alacsonyak, másrészt, mert 2001 év óta jelentős változások történtek pozitív
irányban. Ezért a szélső értékek meghatározásakor statisztikai értékeiket figyelmen kívül hagytuk.—az ábrán e városrészeket fehéren hagytuk.
--az A-B-N terület akcióterület, így átfedésben van három városrész adataival, ezért szintén kihagytuk a szélsőértékek meghatározásából
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A FEJLESZTÉSEK ÁTNÉZETI TERVLAPJA: AZ ÖT AKCIÓTERÜLET ÁTTEKINTŐ HELYSZÍNRAJZA A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT (ELSŐ ÜTEM) KIEMELÉSÉVEL

Bikás park rehabilitáció akcióterület
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AZ ÉRINTETT VÁROSRÉSZEK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLETEI, FEJLESZTÉSI FELADATCSOPORTJAI –A REHABILITÁCIÓ TIPUSAI, A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

(N) SZENTIMRE VÁROSRÉSZ
(B). GELLÉRTHEGY VÁROSRÉSZ

2. Csonka Múzeum melletti Franciaudvar közcélú rendezése
3. A Lágymányosi utca torkolatában térrendezés
4. Móricz Zsigmond téri gombaépület rehabilitációja
5. Bartók Béla út menti épületek felújítása

X
X
X
X

X

6. Hadik laktanya idegenforgalmi hasznosítása
7. Gellért Szálló kibővítése
8. Gellért tér rendezésének kiegészítése.

(C) KELENFÖLD VÁROSRÉSZ
(E) KELENVÖLGY VÁROSRÉSZ
(I) ŐRMEZŐ VÁROSRÉSZ

CEI.
ETELE TÉRI
VÁROSRÉSZ
KÖZPONT
AKCIÓTERÜLET

1. Agglomerációs jelentőségű tömegközlekedési csomópont
kiépítése
2. Munkahelyi központok kiépítése
3. Kereskedelmi központok kiépítése
4. Szálloda és konferenciaközpontok kiépítése
5. Sport és szabadidő centrumok kiépítése
6. Lakóterületek kiépítése

X

(D) ALBERTFALVA VÁROSRÉSZ

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

2. Kerékpárút és gyalogos sétány végigvitele
3. Pihenőhelyek és öko-játszóterek létesítése

X

X

5. A partra vezető zöld „csápok” létrehozása
6. Szoc. ellátás (mosdó/WC blokk) építése több helyen

(L) ÖRSÖD VÁROSRÉSZ

L
METRÓVÉGÁLLOMÁS
AKCIÓTERÜLET

1. Metróvonal kivezetése a virágpiacig, végállomás kiépítése

X

X
X

X

X
X
X

4. Napi kereskedelem biztosítása az átszálló forgalomra

X

5. Környezetrendezés, parkosítás, erdősítés
6. átszállóforgalmat kiszolgáló kereskedelem telepítése

(C) KELENFÖLD VÁROSRÉSZ

BIKÁS-PARK
REHABILITÁCIÓJA
AKCIÓTERÜLET

202

X

1. Szabadidős és sportfunkciók erősítése
2. Metró megálló előterének rendezése
3. Korcsoportos játszóterek létesítése, felszerelése
4. Nyugdíjas pihenőkert kialakítása
5. Környezetrendezés, növényállomány gazdagítása

2009. MÁRCIUS

X
X
X
X
X
X
X

X

2. P+R parkoló az agglomerációs forgalomra (4000 fh)

VÁTERV95 KFT

X

X

A közösségfejlődést elősegíti

Növeli a helyi
foglalkoztatást

A lakossági
szolgáltatásokat
javítja
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

7. Zöldbe ágyazott vendéglátás, kertvendéglők építése

3. Autópálya csomópont átalakítása a parkolóhoz

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

1. Folyamatos, ligetes zöldterület kialakítása

4. Albertfalván a régészeti park kialakítása

X
X

X
X

9. Védelmi célú zöldfelületek létesítése

CD.
DUNAPARK
AKCIÓTERÜLET

X
X
X

X

8. Az akcióterület központi tereinek kiépítése

(C) KELENFÖLD VÁROSRÉSZ

X

X
X
X
X
X
X
X

X

7. A belső (lakóutca) hálózat kiépítése

10. A szükséges közműfejlesztések végrehajtása

X
X

Fokozza a
vállalkozási
kedvet

X
X
X
X
X
X
X
X

Megőrzi a természeti örökséget

X
X

Megőrzi a
kulturális
örökséget

1. Gárdonyi szobor tere és környező épületek rehabilitációja

Rehabilitálja a
rozsda-övezetet

ANB
KULTURÁLIS
VÁROSKÖZPONT
AKCIÓTERÜLET

Támogatható tevékenységek

Rehabilitálja
a fizikai
Környeztet

(A). LÁGYMÁNYOS VÁROSRÉSZ

Rehabilitáció
típusa
A gazdaság
növekedését
segíti

FEJLESZTÉSI FELADATCSOPORTOK

Szociális
célú

AKCIÓTERÜLETEK
MEGNEVEZÉSE ÉS JELE

Funkció
bővítő

ÉRINTETT
VÁROS
RÉSZEK

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.3 A FEJLESZTÉSEK ISMERTETÉSE AKCIÓTERÜLETENKÉNT
Az alábbiakban ismertetjük a lehetséges akcióterületenként az azokon belül megvalósítandó fejlesztési
feladatcsoportokat, projekteket és projektelemeket.
5.3.1. Lágymányos-Szentimreváros-Gellérthegy kerületrészeket érintő (ANB jelű) Kulturális
Városközpont akcióterület (funkcióbővítő városrehabilitáció)
Az akcióterület a Lágymányosi, a Szentimreváros és Gellérthegy városrészen helyezkedik el. A
funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztés alapvető célja:
•

egyrészről a kerület kulturális központjának kiépítése, azaz olyan kulturális funkciók koncentrált
telepítése, amelyek a kerület lakói számára a mainál kedvezőbb színvonalasabb közművelődési,
szabadidő-eltöltési lehetőségeket tudnak kínálni, ill. a kerületbe látogatók, túristák számára
vonzerőt teremtenek;

•

másrészről a kerület egyik legsűrűbben lakott városrészeiben a mainál kultúráltabb közterületi
állapotok megteremtése, a gyalogos gépjárműforgalomtól mentes közterületek növelése,
pihenőhelyek kijelölése.

Cél, hogy

•

az érintett városrészek megújulását a központi területek rehabilitációja gyorsítsa meg. Ennek
hatására 2013-ra mindhárom városrészben
o a vitalitási indexek érjék el a 2001 évi kerületi átlagot (0,21, 0,29→0,39);
o az alacsony komfortfokozatú lakások száma csökkenjen a kerületi átlag 2001 évi értékére
(4,7 4,8,5,8→4,4);
o a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül érje el a kerületi átlag 2001 évi
értékét (48,5%, 49,1%, 56,4%→57,4%);
o a lakosság elvándorlása, ill. csökkenése az érintett városrészekben mérséklődjön, (az
érintett városrészek 2001 évi részesedési aránya a kerület össznépességéhez
viszonyítva stabilizálódjon);

•

a kulturális létesítmények megépítésével és a gyalogos közterületek bővítésével a kerület
idegenforgalma növekedjen:
o az egy vendégre jutó tartózkodási idő emelkedjen (2006 évi 2,54→2,7)
o a szállodaférőhelyek száma emelkedjen (2006 évi 4 542 fh→6000 fh)
o a parkolóhelyek számának 1100 fh-es növelése

Az akcióterületen belüli fejlesztések részletes céljai:
• a Bartók út mentén a kulturális célú létesítmények sűrűségének növelése, a Gárdonyi szobor
körüli tér közvetlen környékén irodalmi kávéház visszaállítása, galériák kialakítása, lokálpatrióta
civil szervezetek számára átalakított közösségi házban konferencia termek, klubok létesítése,
egy helytörténeti múzeum létrehozása, a gyalogos közterületeken rendszeres kulturális
események rendezése;
• a gyalogos közterületek növelése, elsősorban a Gárdonyi szobor körüli téren
gépjárműforgalomtól mentes közterületek és pihenőfelületek kialakítása és a Gellérthegy
gyalogos kapcsolatának megteremtése a Gárdonyi szobor körüli térrel. A közterületeken és
térfalakon szobrok, emléktáblák és domborművek elhelyezése;
• a Móricz Zsigmond téri műemlék gomba felújítása és hasznosítása;
• a biológiailag aktív zöldfelülete növelése, környezetvédelmi közterületi fásítások végrehajtása,
pihenési célú zöldfelületek bővítése;
• a közterületi homlokzatok felújítása, a Bartók Béla út menti portálok rendezése, összehangolása;
• a lakóépületek felújítása;
• a kiskereskedelmi üzletek számának növelése és színvonalának javítása;
• a parkolási problémák feloldása, új nagykapacitású közhasználatú parkolóhelyek, garázsok
létesítése a Hadik laktanyában;
• az idegenforgalmi szállásférőhelyek növelése, a Gellért Szálló bővítésével, a Hadik laktanya
átépítésével;
• a gépjárműforgalmi rend átrendezése a fenti célokkal összefüggésben.
A városrehabilitációs akcióterületen belüli fejlesztések hatására:
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•

kialakul a kerület legsűrűbben lakott és az idegenforgalom által leginkább látogatott
városrészében, a Bartók Béla útra felfűzött kulturális városközpont. A közművelődéssel,
kultúrával kapcsolatos intézmények, látnivalók, a gasztronómiai élvezetet nyújtó és irodalmi
emlékeket felelevenítő vendéglátóhelyek, elsősorban az út menti gépjárműforgalomtól megkímélt
közterekre települnek. A gyalogos közterek színvonalas kialakításával és a közterületek köré
települő intézmények fejlesztő hatására a Bartók Béla út menti üzletek is átépülnek, igényesebb
portál-kialakítást kapnak. Az épületek közterületi homlokzatai megújulnak, majd fokozatosan az
épületek teljes belső és szerkezeti rehabilitációjára is sor kerül.

•

A Móricz Zsigmond téri gomba szerkezeti és funkcionális rehabilitációjával a műemléki épület a
kulturális központ kapuja lesz.

•

A Gellért Szálló bővítésével, valamint a Hadik laktanya barnamezős rehabilitációjával az
idegenforgalmi szálláshelyek kapacitása számottevően megnövekszik. A kiépülő kulturális
városközpontot egyre több turista fogja felkeresni.

•

Fellendül az üzletek és vendéglátóhelyek forgalma, új munkahelyek teremtődnek, több pénz jut
az üzletek, vendéglátóhelyek igényesebb kialakítására, a szolgáltatások színvonalának
emelésére.

•

Az önkormányzat bevételei növekedni fognak, és több eszköze lesz a közterületek
rendezéséhez, rehabilitációjához, közcélú beruházásokhoz.

•

A kerület lakói egyre otthonosabban fogják érezni magukat lakókörnyezetükben, megerősödik a
lokálpatriotizmus, a civil szerveztek aktivitása. A városrészek népességfogyása mérséklődik, az
elöregedési folyamat várhatóan megáll.

Összkerületi szinten: a kerület arculatában pozitív változások következnek be. A kulturális központ a
főváros egésze számára is új szórakozási, művelődési, pihenési lehetőséget fog nyújtani.
A fejlesztési akcióterület lehatárolása: Gellért tér, Mányoki út, Ménesi út, Himfy utca, Móricz Zsigmond
körtér, Karinthy Frigyes út, Bicskei utca, Lágymányosi utca, Kende utca, Bertalan Lajos utca, Budafoki út
által határolt terület.
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői:
Fejlesztési feladatcsoportok

Projektek

jel

megnevezés

jel

megnevezés

ANB1

Gárdonyi szobor
körüli tér
rehabilitációja

1

közcélú tulajdonszerzés

2
3
4
5

irodalmi kávéház visszaállítása
civilek házának kialakítása
galéria bővítése
a tér falait alkotó épületek
homlokzat-rehabilitációja
portálok átalakítása egységes
elvek alapján
a tér forgalmi rendjének
átrendezése
gyalogos felületek kialakítása
zöldfelületek telepítése
vízfelület kialakítása
utcabútorozás, utcai
berendezési tárgyak
elhelyezése
11.1 pergola
11.2 szeméttároló
11.3 pad
11.4 asztal
11.5 favédőrács
képzőművészeti alkotás

6
7
8
9
10
11

12
2009. MÁRCIUS

Jellemző adatok

(fh) (db)
(fm)

204

épület
bruttó
szintterület m²

burkolat telekterü
m² (fm) let m²

113 lakás
210 üzlet

410

430
220
880
5800
felület
250 fm

2010
800
60

110 fm
10 db
9 db
3 db
14 db
1 db
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13
14
15

16
17

ANB2

Csonka
Múzeum melletti
franciaudvar
közcélú
rendezése

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

ANB4

Móricz
Zsigmond
téri
gombaépület
rehabilitációja

1
2
3
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elhelyezése az épületek
homlokzatán
képzőművészeti alkotás
elhelyezése a burkolatban
pavilonok telepítése
díszvilágítás kialakítása
15.1 épület megvilágítás
(Hadik Kávéház épülete)
15.2 szobor megvilágítás
15.3 alacsony térvilágítás
15.4 burkolatban elhelyezett
világítás
15 5 medence megvilágítás
15.6 tájékoztató
térfigyelő-rendszer telepítése
közművek
17.1 vízi közművek
17.2 energiaközművek
17.3 kábel tv és hírközlés
közcélú tulajdonszerzés
Bartók Béla út 29. épületben a
jelenlegi pékség helyén
közösségi célú használat
kialakítása
a pékség áttelepítése
Bartók Béla út 29. épületben a
földszinti üzletek funkcióváltása
térburkolatának kialakítása
6.1
udvar
6.2
utca
zöldfelületek és vízfelületek
rendezése
utcabútorozás, utcai berendezési tárgyak elhelyezése
7.1
szemétgyűjtő
7.2
pad
7.3
asztal
7.4
favédőrács
Lépcsős kapcsolat kialakítása
díszvilágítás kialakítása
9.1
szobor, szökőkút
megvilágítás
9.2
alacsony térvilágítás
9.3
burkolatban elhelyezett
9.4
medence megvilágítás
térfigyelő-rendszer telepítése
közművek
11.1 vízi közművek
11.2 energiaközművek
11.3 kábel tv és hírközlés
épület felújítása
az épület udvarának rendezése
díszvilágítás
3.1
3.2

ANB5

Bartók Béla út
menti épületek
felújítása

1

homlokzat felújítás

2

portálok átalakítása egységes
elvek alapján
járdák menti növények

3
2009. MÁRCIUS

1 db
2 db

10 m²/db

1 db
1 db
300 fm
120 fm
5 db
20 m²
74 fm
325 fm
135 fm
24 üzlet
455

450

455
160
450
300
30

5 db
10 db
4 db
10 db
100
2 db
120 fm
80 fm
2 db
62 fm
130 fm
55 fm
460
150
épületmegvilágítás
burkolatban
elhelyezett

1 db
10 fm
20 700
felület

205

900 fm
900
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4

5
6
1
ANB6

Hadik laktanya
idegenforgalmi
hasznosítása

2
3
4
5
6
7

ABN7

Gellért
Szálló
bővítése

1
2

ABN8

Gellért
rendezése

1

2009. MÁRCIUS

tér
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telepítése
utcabútorozás
4.1 padok
4.2
szemétgyűjtő
4.3
favédőrács
önkormányzati üzletek
funkcióváltása
épületek díszvilágítása
épületek átalakítása, kibővítése
1.1 meglevő épület átalakítás
1.2
új épületek
közhasználatú garázs létesít.
térburkolatok
kialakítása
a
tervezett szálloda előtti téren
zöldfelületek kialakítása
díszvilágítás
5.1
épület kivilágítása
5.2
burkolatban elhelyezett
térfigyelő-rendszer telepítése
közművek
7.1 vízi közművek
7.2 energiaközművek
új szálloda épület
közhasználatú garázs
kialakítása
a házasságkötő előtti gyalogos
közterület rendezése

206

20 db
40 db
130 db
690
8 db
9000
6000
200 fh
2500
500
1 db
120 fm
215 fm
300 fh
100 fh
300
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5.3.2 Kelenföld, Őrmező, Kelenvölgy kerületrészeket érintő (CEI jelű) Etele téri városrészközpont
akcióterület (funkcióbővítő, funkcióváltó)
Az akcióterület a Kelenföld, a Kelenvölgy és az Őrmező városrészekben helyezkedik el. A funkcióbővítő,
funkcióváltó fejlesztés alapvető célja: agglomerációs tömegközlekedési csomópont és az erre települő
városi funkciók kiépítése, és ezzel kerületi városrészközpont létrehozása.
Cél, hogy

•

•

az érintett városrészek társadalmi problémái enyhüljenek, a kerület városrészei közötti
különbségek e téren enyhüljenek. Az akcióterület kiépítésének hatására 2013-ban
o a Kelenföldi városrészben a vitalitási index érje el a két érintett Kelenvölgyi és az
Őrmezőii városrész 2001 évi átlagát (0,36→0,55);
o a felsőfokú végzettségűek 25 év és ennél idősebb népességen belüli aránya, a jelentős
számú felsőfokú végzettséget igénylő munkahelyek jelentős bővülésének hatására mind a
Kelenföldi mind a Kelenvölgyi városrészben érje el a kerületi átlag 2001 évi értékét (28,2,
28,6→33,7)
o az alacsony komfortfokozatú lakások száma a Kelenföldi és a Kelenvölgyi városrészben
csökkenjen a kerületi átlag 2001 évi értékére (4,8 7,3→4,4);
o a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, mindhárom érintett
városrészben haladja meg 10%-al a kerületi átlag 2001 évi értékét (58,2, 60,0,
62,2→63,1%);
o a lakosság elvándorlása, ill. csökkenése az érintett városrészekben mérséklődjön, (az
érintett városrészek 2001 évi részesedési aránya a kerület össznépességéhez viszonyítva
stabilizálódjon);
az idegenforgalmat szolgáló létesítmények építésével a kerület idegenforgalma növekedjen:
o az egy vendégre jutó tartózkodási idő emelkedjen (2006 évi 2,54→2,7)
o a szállodaférőhelyek száma emelkedjen (2006 évi 4 542 fh→6000 fh)
o a vendéglátóhelyek száma növekedjen (2006 évi 644db→750 db)

Az akcióterületen belüli fejlesztések részletes céljai:
• az agglomerációs jelentőségű tömegközlekedési csomópont kiépítése, ezen belül
o a METRÓ járműtelep,
o az 1-es villamos nyomvonalának és végállomásának,
o a mintegy összességében 3000 fh-es P+R parkolók,
o távolsági autóbusz és BKV autóbusz végállomások, Az M7-esen többszintes csomópont,
o új városi forgalmi utak kiépítése;
• irodaházak építése mintegy 500 em² szintterülettel;
• kereskedelem, szolgáltató, vendéglátó épületek létesítése mintegy 100 em², szintterülettel;
• szálloda és konferenciaközpontok kiépítése mintegy 50 em², szintterülettel;
• sport és szabadidő létesítmények építése mintegy 15 em², szintterülettel;
• mintegy 500 lakás építése;
• a belső gépjármű és gyalogos ill. kerékpáros közlekedési hálózat kiépítése, a szükséges
közterületi parkolókkal;
• a városrész központi tereinek kiépítése
• a beépített tömbök közötti teljes értékű zöldfelületek, parkok létesítése;
• a vasútvonalat keresztező gyalogos átjárok építése;
• védelmi célú zöldfelületek létesítése az akcióterület határán ill. a vasútterületek mellett;
• a szükséges közműfejlesztések végrehajtása.
A városrehabilitációs akcióterületen belüli fejlesztések hatására:
A déli agglomeráció és a főváros közlekedési kapcsolatában minőségi változás következik be. A metró
és a hozzákapcsolódó P+R parkoló kiépítésével a kerületen áthaladó átmenő személygépjármű
forgalom mérséklődik. A kerület egyes városrészeinek, különösen a hiányosan ellátott hegyvidéki
városrészeinek tömegközlekedési kapcsolatai megjavulnak. Budapest új városkapujában, az érintett
három városrész területén új intézményi és munkahelyi központ épül ki. Ennek hatására a kereskedelmi
ellátottság területileg arányosabb lesz. Új kvalifikáltabb munkaerőket foglalkoztató munkahelyek jönnek
létre, melyek a kerület népességmegtartó képességét javítani, a népesség összetételében a magasabb
iskolai végzettségűek arányát növelni, összességében a három érintett városrészben a
foglalkoztatottsági szintet emelkedni fogják.
2009. MÁRCIUS
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Az új központ nagykiterjedésű területén kulturált környezeti viszonyok alakulnak ki. Javulni fog a
szabadidő-tevékenységet szolgáló létesítmények száma és az erre a célra igénybevehető területek
nagysága. A vasútvonalak városrészeket elválasztó hatása enyhül, a gyalogos átjárók és vasút feletti
üzletutca kiépítésével.
Az akcióterületi fejlesztések hatása messze túl terjed az érintett városrészek határain. A déli
agglomeráció és a dél-budai kerületek ellátó és munkahelyi központjává válik, melynek jelentőségét a
közlekedési elosztó hely még tovább fokozza. Az akcióterülethez csatlakozó városrészekben
városrehabilitációs ösztönző hatás fog érvényesülni, és távolabbi hatásként a kerület déli részeinek
kulturáltabb átépítését fogja eredményezni.
A fejlesztési akcióterület lehatárolása: a Bartók Béla út, Somogyi út, Etele út, Hadak útja, Hajtány sor,
Egér út, Péterhegyi út, Boldizsár utca, M7-es autópálya, Rimaszombati út és a vasút által határolt terület.
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői:
Fejlesztési feladatcsoportok

Projektek

jel

megnevezés

jel

megnevezés

CEI1

Agglomerációs
jelentőségű
tömegközlekedé
si csomópont
kiépítése

1
2
3

METRÓ állomás
METRÓ járműtelep
1.-es villamos nyomvonala és
végállomása
P+R közhasználatú
parkolóhelyek
BKV autóbusz végállomás
BKV-Volán autóbusz
végállomás
Elosztócsarnok, gyalogos
aluljáró
a vasúttal párhuzamos gyűjtő
és forgalmi utak
a vasútvonalat keresztező
gyalogos átjárok építése
Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Őrmezői városrészben
Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Őrmezői városrészben
Kelenföldi városrészben
Őrmezői városrészben

4
5
6
7
8
9

CEI2
CEI3
CEI4
CEI5
CEI6
CEI7
CEI8
CEI9
CEI10

Munkahelyi
központok
kiépítése
Kereskedelmi
központok
kiépítése
Szálloda
és
konferenciaközp
ontok kiépítése
Sport és szabadidő centrumok kiépítése
Lakóterületek
kiépítése
A belső (lakóutca) hálózat kiépítése
Központi terek
kiépítése
Védelmi célú
zöldfelületek
létesítése
A szükséges
közműfejlesztés
ek végrehajtása

1
2
3
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3

2009. MÁRCIUS

Jellemző adatok

(fh) (db)
(fm)

Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Őrmezői városrészben
Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Őrmezői városrészben
Etele tér
Kulturális tér
Kelenföldi városrészben
Kelenvölgyi városrészben
Őrmezői városrészben
díszvilágítás
1.1 védett épület kivilágítása
1.2
burkolatban elhelyezett
térfigyelő-rendszer telepítése
egyéb közművek
3.1
vízi közművek
3.2
energiaközművek
209

épület
bruttó
szintterm²

Burkolat telekterül
m² (fm) et m²

1 db
48 000
3000 fh
18 állás
53 állás
300 fm
1500 fm
2 db
265 500
29 000
204 000
90 800
3 000
10 000
23 000
24 000
6 000
7 000
3 000
290 lakás
90 lakás
320 fm
160 fm
240 fm
4 900
2 800
10 000
1 500
8 000
2 db
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5.3.3 Kelenföld és Albertfalva
(funkcióbővítő, funkcióváltó)
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kerületrészeket

érintő

CD

jelű

Dunapark

akcióterület

Az akcióterület Kelenföld és Albertfalva városrészekben helyezkedik el. A funkcióbővítő, funkcióváltó
fejlesztés alapvető célja: a Duna part mentén átlagban 30 m-es parti sáv közcélú felszabadítása és a
területen szabadidős, rekreációs területek kialakítása.
Cél, hogy

•

az érintett városrészek társadalmi problémái enyhüljenek, a kerület városrészei közötti
különbségek e téren enyhüljenek. Az akcióterület kiépítésének hatására 2013-ban
o a Kelenföldi városrészben a vitalitási index érje el a 0,55 –ős értéket, ami a kerület 2001
évi átlagát meghaladja és eléri az albertfalvai 2001 évi értéket (0,36→0,55);
o a felsőfokú végzettségűek 25 év és ennél idősebb népességen belüli aránya, a vonzóbb
környezeti feltételek megteremtésének hatására mind a Kelenföldi mind a Albertfalva
városrészben érje el a kerületi átlag 2001 évi értékét (28,2, 22,9→33,7)
o a lakosság elvándorlása, ill. csökkenése az érintett városrészekben mérséklődjön, (az
érintett városrészek 2001 évi részesedési aránya a kerület össznépességéhez
viszonyítva stabilizálódjon);

•

az idegenforgalmat szolgáló közparkok, Dunaparti létesítmények építésével a kerület
idegenforgalma növekedjen:
o az egy vendégre jutó tartózkodási idő emelkedjen (2006 évi 2,54→2,7)
o a szállodaférőhelyek száma emelkedjen (2006 évi 4 542 fh→6000 fh)
o a vendéglátóhelyek száma növekedjen (2006 évi 644db→750 db)

Az akcióterületen belüli fejlesztések részletes céljai
•
•
•
•
•
•

a Lágymányosi öböl mentén kiépült szabadidőközpont folytatása déli irányban, új kulturált,
Dunaparti közpark sáv létesítése;
a mögöttes lakóterületek számára a Dunapart hozzáférésének biztosítása, ennek érdekében
keresztirányú gyalogos közterületek nyitása, és parkoló utcák kiépítése;
pihenőhelyek és kisebb ellátó-centrumok telepítése;
régészeti park létesítése;
kerékpárutak hiányzó szakaszának kiépítése;
a környezeti feltételek általános javítása.

A városrehabilitációs akcióterületen belüli fejlesztések hatására:
Az akcióterületen kívüli fejlesztések hatására a városrészek barnamezős gazdasági területei
fokozatosan átépülnek, a korábbi gazdasági funkciók egy része megváltozik, több helyen lakóépületek,
intézmények, szállodák, kereskedelmi létesítmények létesülnek. Az új funkciók, de az új gazdasági
területi fejlesztések is igénylik a mainál rendezettebb közterületi környezetet. Ennek az igénynek
kiszolgálására, de a környezetvédelmi szempontok érvényesítése miatt is fokozatosan kiszabadításra
kerülnek a Duna parti területsávok. A korábbi elhanyagolt ipari telephelyek egyre inkább vonzó,
színvonalas munkahelyi környezetté alakulnak át, melyeket gondozott és látványosan kialakított
közterületek vesznek körül. Egy-egy ponton, ahol a Duna látványa mellett, további idegenforgalmi
vonzerő is megjeleníthető, a lakónépesség mellett a turista forgalom is megjelenik (Albertfalva, régészeti
park). E helyre, helyekre éttermek turistákat kiszolgáló üzletek is települnek.
Összességében a Dunaparti fejlesztések hatására a városrészek gazdasági környezete
színvonalasabbá, rendezettebbé, az ittlakók, sőt helyenként a kerületbe látogató turisták számára is
vonzóbbá válnak.
A fejlesztési akcióterület lehatárolása: a Lágymányosi öböltől délre eső és a Hosszúréti patakig tartó
mintegy 30 m, a régészeti park helyén 200 m mély Duna parti sáv.
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A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői:
Fejlesztési feladatcsoportok

Projektek

jel

megnevezés

jel

megnevezés

CD1

A Dunaparti
közparksáv
létesítése

CD2

A mögöttes
lakóterületekkel
való kapcsolat
kiépítése
Régészeti park
kialakítása

1
2
3
4
5
1
2
3

közterületek rendezése
gyalogos felületek és sétányok
zöldfelületek
pihenőhelyek
öko-játszóterek
közterületek rendezése
gyalogutak
parkolók

1
2
3
4
5
1
2
1

romkert
fogadóépület
zöldfelületek
burkolatok
parkolók
éttermek
WC-mosdó blokkok
kerékpárút

CD3

CD4
CD5

Ellátó centrumok
létesítése
Dunaparti
kerékpárút
folytatása

2009. MÁRCIUS

Jellemző adatok

(fh) (db)
(fm)

212

épület
bruttó
szintterület m²

burkolat telekterü
m² (fm) let m²

265 500
29 000
204 000
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5.3.4 Örsöd kerületrészt érintő L jelű Metróvégállomás akcióterület (funkcióbővítő, funkcióváltó)
Az akcióterület az Örsöd városrészben helyezkedik el. A funkcióbővítő, funkcióváltó fejlesztés alapvető
célja: az agglomerációs tömegközlekedési kapcsolatok megteremtése Budapest határán a 4. számú
metróval, és ezzel a kerületen áthaladó átmenő személygépjármű-forgalom csökkentése.
Cél, hogy

•
•

a nyugati, dél-nyugati agglomerációban
a kerület hegyvidéki városrészeiben
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élők metrókapcsolata javuljon, és ezáltal a közlekedésre fordított idő csökkenjen, a személygépjárművek okozta környezetszennyezés mérséklődjön, az agglomerációból be- és kiáramló reggeli és
esti forgalom okozta forgalmi dugók megszűnjenek.
Az akcióterületen belüli fejlesztések részletes céljai:
• a metró kivezetése az akcióterületre (a jelenlegi virágpiac területére);
• P+R parkoló kiépítése legalább 4000 fh kapacitással;
• autópályacsomópont kiépítése a parkoló mindenirányú megközelítésére;
• az átszállóforgalmat kiszolgáló kereskedelmi létesítmények telepítése;
• környezetrendezés, ezen belül védő és elválasztó zöldfelületek, valamint gyalogos felületek,
térburkolatok létesítése.
A fejlesztési akcióterület lehatárolása: az M7-es autópálya, a 7. sz. főút és az Egér út által határolt
terület.
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői:
Fejlesztési feladatcsoportok

Projektek

jel

megnevezés

jel

megnevezés

L1

A 4. sz. METRÓ
vonalának meghosszabbítása
az akcióterületig
P+R kiépítése

1
2
3

nyomvonal kiépítése
végállomás kiépítése
a végállomás környékének
rendezése
parkolók
fásítás
csomópont kiépítés
védőfásítás, parkosítás

L2
L3
L4

L5

Önálló utópálya
csomópont
létesítése
Kereskedelmi
létesítmények
telepítése
Környezetrendezés
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1
2
1
2
1
2
1
2
3

Jellemző adatok

(fh) (db)
(fm)

épületek
közművek
2.1 vízi közművek
2.2 energiaközművek
burkolatok
zöldfelületek
térfigyelő-rendszer

214

épület
bruttó
szintterület m²

burkolat telekterü
m² (fm) let m²

4 000 fh
1 db/4 fh
m²
10 000 m²

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.3.5. Kelenföldi Szabadidőpark (Bikás park) felújítása, korcsoportos játszóterek kialakítása (C
jelű Kelenföld városrészben)
Az akcióterület a Kelenföld városrészben a Tétényi út mentén, lakótelepi környezetben ill. az Etele téri
városközpont közelében helyezkedik el.
Az akcióterületi fejlesztések alapvető célja a térség lakossági ellátásának javítása, a társadalmi
összetartozás és a helyhez kötődés erősítése, a környezet felértékelése.

A Bikás park rehabilitációs rendezési terve a javasolt funkciókkal és a Máltai játszótér terve

Az akcióterület részletes céljai a kelenföldi lakótelep központjához kapcsolódóan:
• a 4-es metró megállója melletti park funkcióbővítő felújítása,
• a metrókijárat előtt díszburkolatos találkozó-tér, fogadó/eseménytér kialakítása
2009. MÁRCIUS

215

VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

•
•
•
•
•
•
•

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

a meglevő park terepének rendezése (csigás domb elbontása)
a felszereltség növelése, mini-golfpálya áthelyezése
új játszóeszközökkel a korcsoportos játszóterek fejlesztése, területi bővítése
a pihenőpark felújítása, nyugdíjas-kert kialakítása
kutyafuttató kijelölése
a növényállomány felújítása, gazdagítása és a gyalogos utak, burkolatok rehabilitációja.
társadalmi összefogást is erősítő korcsoportos gyermek-kamasz és ifjúsági játszótér létesítése a
lakótelephez.

5.4 AZ AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK
AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE.

PRIORITÁSA,

ELSŐKÉNT

MEGVALÓSÍTANDÓ

Az akcióterületek közötti sorrendet az alábbi értékelési szempontok motiválták
• a beavatkozás hatékonysága, azaz az a szempont, hogy a fejlesztési ráfordítások hatóköre a
lehető legnagyobb legyen, mind területi kiterjedésében, mind az érintett lakosság számát nézve,
• a peremterületek integrálása, azaz a belső városrészektől legtávolabb eső városrészek
bekapcsolása a kerület életébe, mind ellátási, mind megközelítési, mind a társadalmi
együttműködési lehetőségek szempontjából,
• a turisztikai bevételeket, mint a gazdaságfejlesztés leghatékonyabb ágazatát a lehető legjobban
támogassa a beavatkozás;
• a társadalmi kohéziót a lehető legnagyobb mértékben segítse.
Végül fontos szempont a középtávú akcióterületek kiválasztásában, hogy a lehetséges akcióterület
fejlesztési elemei középtávon reálisan milyen mértékig valósíthatók meg.
A melléklet táblázatban a fenti szempontokat megkíséreltük számszerűsíteni és az összevont
pontszámok alapján sorrendet felállítani. Eredményeként prioritásként a Bartók Béla út menti ANB jelű
Kulturális Városközpont akcióterület jelölhető meg első helyen. Ennek oka, hogy a beavatkozás hatása,
mind népesség, mind területi hatókör szempontjából itt a legnagyobb. A hatás nemcsak a belső
városrészek lakossága, de a kerület egésze, sőt a főváros és a nyugati, agglomerációban lakó népesség
számára is kézzelfogható lesz. Az itt végrehajtandó, az akcióterületen jelzett fejlesztések a kerület
arculatán, a kerületben élők életminőségén jelentős mértékben javítani fog. A város gazdaságára
gyakorolt pozitív hatása is érezhető lesz, az idegenforgalom várható növekedése, a kulturált szabadidő
eltöltési lehetőségek bővülése miatt is.
Az értékelési szempontok érvényesülése a lehetséges akcióterületeken
súlyarány az egyes akcióterületek között

ANB jelű
Kulturális
Városközpont

CEI jelű Etele téri CD jelű
városrészközpont Dunapark
akcióterület
akcióterület

L jelű
C jelű
Metróvégállomás Kelenföldi
akcióterület
szabadidőpark
rehabilitáció

7

10

3

10

7

327,1

458,7

56,8

458,7

47,9

főváros
déli
kerületei és a
nyugati
határ
menti
települések (I.
V-VI., XI., XII.
kerületek,
Budaörs,
Budakeszi)
7

főváros déli kerületei
és
a
nyugati
budapesti
agglomeráció
települései

a kerület

főváros déli kerületei
és
a
nyugati
budapesti
agglomeráció
települései

lokális, a lakótelep

10

7

10

0

akcióterület

a
beavatkozás
hatékonyságában
a súlyarány
népességi
hatókör ezer
fő
területi
hatókör

peremterületek
integrálásában a
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súlyarány
társadalmi
10
7
7
kohézióban a
súlyarány
idegenforgalom
10
7
7
növelésében a
súlyarány
a megvalósítás
10
7
7
középtávú
realitása*
∑ súlyarány
44
41
31
Megjegyzés: A súlyarányokban a kategóriák:
--legnagyobb súllyal………………………………..10 pont
--közepes súllyal……………………………………..7 pont
--nem meghatározó súllyal………………………….3 pont
--a szempont szempontjából nem értelmezhető….0 pont
 ٭A magas költségigény alacsony pontszámmal szerepel

5.5 AZ ANB JELŰ KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI

3

7

3

0

3

10

29

24

AKCIÓTERÜLETI

FEJLESZTÉSEK

Az alábbi táblázatban jelzésszerűen összeállítottuk a prioritásként kezelendő Kulturális Városközpont
megvalósítási költségeit.
Megnevezés

Mennyiség

Fajlagos
költség
eFt/egység

Építés
költsége
MFt

10%terv,
Nettó
művezetés, összköltség
műszaki
MFt
ellenőrzés
MFt

20% ÁFA
MFt

10%
tartalék
MFt

ANB1 Gárdonyi szobor körüli tér rehabilitációja
1 közcélú tulajdonszerzés
--lakás
--üzlet
2. irodalmi kávéház
étterem rehabilitációja
3 civilek házának
átalakítása
--átalakítás
--akadálymentesítés
4. galéria bővítése
--átalakítás
--akadálymentesítés
5.a tér falait alkotó épületek
utcai homlokzatainak
felújítása
6. porálok átalakítása
egységes elvek alapján
7. a tér forgalmi rendjének
átrendezése
8. gyalogos felületek
kialakítása
9. zöldfelületek telepítése
10. vízfelület kialakítása
11. utcabútorozás, utcai
berendezési tárgyak
elhelyezése
--pergola
--szemétgyűjtő
--pad
--asztal
--favédőrács
12. képzőművészeti
alkotás elhelyezése az
épület homlokzatán
13. képzőművészeti
alkotás elhelyezése a
burkolatban
14. pavilonok telepítése
Közösségi ház előtt
-- Hadik kávéház teraszán
15. díszvilágítás

2009. MÁRCIUS

113 m² 0,2 MFt/m²
210 m² 0,25 MeFt/m²
430 m² 0,1 MFt/m²

Bruttó
költség
MFt

940,4
22.6
52,5
43,0

2,3
5,3
4,3

24,9
57,8
47,3

5,0
11,6
9,5

107,6
2,5
5,8
4,7 60,5

32,4
75,2

71,5
220 m² 0,2 MFt/m²

44,0
6,0

4,4
0,6

48,4
6,6

9,7
1,3

880 m² 0,2eFt/m²
5800 m² 0,01MFt/m²

176,0
10,0
58,0

17,6
1,0
5,8

193,6
11,0
63,8

38,7
2,2
12,8

250 fm 0,1 MFt/fm

25,0

2,5

27,5

5,5

2,8 35,8

15,0

1,5

16,5

3,3

1,7 21,5

2010 m² 0,027MFt/m²

54,3

5,4

59,7

11,9

6,0 77,6

800 m² 0,05 MFt/m²
60 m² 0,145MFt/m²

40,0
8,7

4,0
0,9

44,0
9,6

8,8
1,9

4,4 57,2
1,0 11,6
46,9

110 fm
10 db
9 db
3 db
14 db
1 db

22,0
0,7
7,7
0,5
1,7

2,2
0,1
0,8
0,1
0,2

24,2
0,8
8,5
0,6
1,9
6,5

4,8
0,2
1,7
0,1
0,4
1,3

2,4
0,1
0,9
0,1
0,2
0,7 8,5

5,0

1,0

0,5 6,5

3,3
5,5

0,7
1,1

0,3 4,3
0,55 7,2
44,5

0,2 MFt/fm
0,07 MFt/db
0,085 MFt/db
0,15 MFt/db
0,12 MFt/db

1 db

2x10 m² 1,5 MFt/db
10 m² 2,5 MFt/db

3,0
5,0

217

0,3
0,5

4,8
0,7

62,9
8,6

266,0
19,4
251,7
1,1
14,3
6,4 83,0

31,4
1,1
11,1
0,8
2,5
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--épületet megvilágítása

--képzőművészeti
alkotások megvilágítása
--alacsony térvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
--medence megvilágítás
--elektronikus tájékoztató
16. térfigyelő-rendszer
telepítése
17. közművek
--vízi közművek
--energiaközművek
--kábel tv és hírközlés
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Hadik 0,05MFt/ m
kávéház
épülete
55 m
3 db 0,2 MFt /db

2,8

0,3

3,1

0,6

0,3

4,0

0,6

0,1

0,7

0,1

0,1

0,9

300fm 0,05 MFt/fm
120 fm 0,05MFt/fm

15,0
6,0

1,5
0,6

16,5
6,6

3,3
1,3

1,8
0,7

21,6
8,6

5 db 0,2 MFt /db
20 m²
10 db 0,50 MFt/db

1,0

0,1

1,1

0,2

0,1

1,4
8,0

5,0

0,5

5,5

1,1

0,6 7,2

74 fm 0,03 MFt/fm
325 fm 0,03 MFt/fm
135 fm
0,024
MFt/fm

2,2
10,9
3,2

0,2
1,1
0,3

2,4
12,0
3,5

0,5
2,4
0,7

0,2
1,2
0,3

23,0

ANB2 Csonka Múzeum melletti Franciaudvar közcélú rendezése
1. közcélú tulajdonszerzés
--üzlet szintterület
--telekterület
2. Bartók Béla út 29-ben a
pékség helyén közösségi
célú hasznosítás
--átalakítás
--akadálymentesítés
3. pékség áttelepítése
4. Bartók Béla út 29-ben a
földszinti üzletek
funkcióváltása
5. térburkolatok kialakítása
--udvar
--utca
6. zöldfelületek és
vízfelületek rendezése
7. utcabútorozás, utcai
berendezési tárgyak
elhelyezése
--szemétgyűjtő
--pad
--asztal
--favédőrács
8. a Franciaudvart és a
Mányoki utat összekötő
közterületi lépcső
9. díszvilágítás
--szobor szökőkút
megvilágítása
--alacsony térvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
--medence megvilágítás
10. térfigyelő-rendszer
telepítése
11. közművek
--vízi közművek
--energiaközművek
--kábel tv és hírközlés

256,7
24,7

24 m² 0,25 MFt/m²
225m² 0,05 MFt/m²

6,0
11,3

0,6
1,1

6,6
12,4

1,3
2,5

0,7
1,2

3. díszvilágítás
--épület megvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás

455 m² 0,20 MFt/m²

91,0
8,0

9,1
0,8

100,1
8,8

20,0
1,8

160 m² 0,05 MFt/m²

8,0

0,8

8,8

1,8

10,0
0,9 11,5

450 m² 0,027MFt/m²
300 m² 0,027MFt/m²
30 m² 0,015eFt/m²

12,2
8,1
0,5

1,2
0,8
0,1

13,4
8,9
0,6

2,7
1,8
0,1

29,0
1,3
0,9
0,1 0,8

10,0
0,9
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130,1
11,5

17,4
11,6

8,2
5 db
10 db
4 db
10 db
100 m²

0,07 MFt/db
0,085 MFt/db
0,15 MFt/db
0,12 MFt/db
0,02 MFt/m²

0,4
0,9
0,5
1,2
2,0

0,1
0,1
0,1
0,2

0,4
1,0
0,6
1,3
2,2

0,1
0,2
0,1
0,3
0,4

0,4

0,1

6,6
4,4

1,3
0,9

0,4
0,3

0,1
0,1

2,1
5,0
1,5

0,4
1,0
0,3

0,1
0,1
0,1
0,2 2,8

4,4
1,3
0,8
1,7

15,3
2 db 0,2 MFt /db

0,4

120 fm 0,05 MFt/db
80 fm 0,05MFt/fm

6,0
4,0

2 db 0,2 MFt /db
3 db 0,1MFt/ db

0,4
0,3

0,6
0,4

0,5
0.,7
0,4

8,6
5,7
0,5
2,1
10,7

62 fm 0,03Mft/fm
130 fm 0,035
55 fm 0,025

1,9
4,6
1,4

0,2
0,5
0,1

0,2
0,5
0,2

460 m² 0,2 MFt/m²
150 m² 0,027MFt/m²

2,7
6,2
1,8

141,3

92,0
4,1

9,2
0,4

101,2
4,5

20,2
0,9

2,5
0,2

0,3

2,8
0,2

0,6

10,1 131,5
0,5 5,9
3,9

50 fm
10 fm

0,05MFt/ m
0,015MFt/fm

ANB5 Bartók Béla út menti épületek felújítása
1.homlokzat felújítások
2. portálok átalakítása

8,6
16,1
141,6

ANB4 Móricz Zsigmond téri gombaépület rehabilitációja
1. épület-felújítás
2. az épület udvarának
rendezése

3,1
15,4
4,5

20 700 m² 0,01MFt/m²
900 fm 0,1 MFt/fm

0,3

3,7
0,2

510,6
207,0
90,0
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20,7
9,0

227,7
99,0

45,5
19,8

22,8 296,0
9,9 128,7
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egységes elvek alapján
3. járdák menti növények
telepítése
4. utcabútorozás
--pad
--szemétgyűjtő
--favédőrács
5. önkormányzati üzletek
funkcióváltása
6. épületek díszvilágítása
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500 m² 0,005MFt/m²

2,5

0,3

2,8

0,6

0,3 3,7

20 db
40 db
130 db
690 m²

0,085 MFt/db
0,07 MFt/db
0,12 MFt/db
0,05 MFt/m²

1,7
2,8
6,5
34,5

0,2
0,3
0,7
3,4

1,9
3,1
7,2
37,9

0,4
0,6
1,4
7,6

15,8
0,2
0,3
0,7
3,8 49,3

240 fm

0,05MFt/ m

12,0

1,2

13,2

2,6

1,3 17,1

ANB6 Hadik laktanya idegenforgalmi hasznosítása
1. épületek átalakítása,
bővítése
--meglévő átalakítása
--új épület
2. közhasználatú garázs
létesítése
3. térburkolatok kialakítása
a tervezett szálloda előtti
téren
4. zöldfelületek kialakítása
5. díszvilágítás
--épület megvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
6. térfigyelő-rendszer
telepítése
7. közművek
--vízi közművek

9555,2
8580,0

9000 m²
6000 m²
200 fh
4000 m²
2500 m²
500 m²

0,3 MFt/m²
0,55 MFt/m²
0,15 MFt/m²

2 700,0
3 300,0
600,0

270,0
330,0
60,0

2 970,0
3 630,0
660,0

594,0
726,0
132,0

0,027MFt/m²

67,5

6,8

74,3

14,9

7,4 96,6

2,5

0,3

2,8

0,6

0,3 3,7

2,5
1,8

0,3
0,2

2,8
2,0

0,6
0,4

0,3
0,2

0,3

0,1

7,1

1,4

0,005MFt/m
²

297,0
3 861,0
363,0
4 719,0
66,0 858,0

6,3
50 fm 0,05MFt/ m
120 fm 0,015MFt/fm
3 db

0,1MFt/ db

0,3

215 fm

0,03 MFt/fm

6,5

2. közhasználatú garázs
kialakítása

10,2
0,6

0,7

300 szoba
100 fh
2000 m²

10,2

4719,0
10
MFt/szoba
0,15 MFt/m²

3 000,0

300,0

3 300,0

660,0

330,0 4 290,0

300,0

30,0

330,0

66,0

33,0 429,0

ANB8 Gellért tér rendezésének kiegészítése
1. a házasságkötő előtti
gyalogos közterület
rendezése

3,7
2,6
0,4

ANB7 Gellért Szálló kibővítése
1. új szálló épület

2,5
4,0
9,3

300 m² 0,027MFt/m²

11,6
8,1

0,8

8,9

1,8

0,9

11,6

Költségösszesítő
A költségbecslés fő tételeinek

Összes bruttó (20%
ÁFÁ-val és 10%
tartalékkal) költségek
MFt.
940,4

jele

megnevezése

ANB1

Gárdonyi szobor körüli tér rehabilitációja

ANB2

Csonka Múzeum melletti Franciaudvar közcélú rendezése

256,7

ANB4

Móricz Zsigmond téri gombaépület rehabilitációja

141,3

ANB5

Bartók Béla út menti épületek felújítása

510,6

ANB6

Hadik laktanya idegenforgalmi hasznosítása

ANB7

Gellért Szálló kibővítése

ANB8

Gellért tér rendezésének kiegészítése

9 555,2
4 719,0

11,6

∑
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6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA
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6.1. KERÜLETI INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERV, AZ INGATLANVAGYON ÉS A FEJLESZTÉSI
TERÜLETEK VISZONYA
A mellékelt térképen piros szín jelzi az önkormányzat nyilvántartása szerinti forgalomképes ingatlanokat.
A kimutatásban nem szerepelnek a résztulajdonok, pedig egyes kerületrészek fejlesztésénél azok (pl. a
Bartók Béla úti kulturális központ esetén az üzlettulajdonok) nagymértékben elősegíthetik a tervek megvalósítását.
Az ábrán a nagy területigényű fejlesztések és a kiterjedt rehabilitációs területek kerültek ábrázolásra.
A narancsszínnel keretezett fejlesztési akcióterületeken belül sajnos alig található kerületi tulajdon,
így a legfontosabb projektek megvalósítását az önkormányzati tulajdonok felhasználása nem tudja megkönnyíteni. Igaz, az akcióterületi fejlesztések közül a középtávon megvalósítandó három (Bartók Béla úti
kulturális központ, Etele téri városrészközpont fejlesztés és a Dunapart zöldfelületi és szabadidős rehabilitációja) területén belül jelentős részt képviselnek állami és a főváros tulajdonában levő (köz)területek,
ami az akciótervek megvalósításához szükséges kisajátítások mértékét racionális keretek között
tart(hat)ja.

A kékkel keretezett újonnan beépíthető területeken jelentősebb az önkormányzati tulajdon:
• Kamaraerdő DK-i részében a Vörösbegy u. – Torockó utca környékén, itt kiugróan sok a kerületi
telektulajdon, így a terület későbbi lakóterületté alakításából az önkormányzat profitálhat.
• Rupp-hegy lakóterületi fejlesztéseinek területén sok, Madárhegyen kevesebb, de még számottevő a kerületi tulajdon, mindkét terület beépítése megindult, bár az önkormányzati telektulajdonok
nagyrészt a későbbi ütemben beépülő területrészeken helyezkednek el. Az értékes hegyoldali
telkek eladásából jelentős bevételre számíthat a kerület.
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Nincs önkormányzati telek a kőérberki újonnan beépíthető lakóterületeken és az Egér úti csomópont környékén DK-i városkapu részeként kialakítható idegenforgalmi fejlesztési területen sem.

A világoszölddel lehatárolt városrehabilitációs területeken csak elvétve fordul elő egy-egy piacképes kerületi telek, de ez a megújulási folyamatot nem hátráltatja lényegesen, hiszen a lakótelepek rehabilitációja a meglevő épületállomány és a környezet minőségi megújítását célozza. A kerületi tulajdonú
telkek a lakótelepeken a funkciógazdagítást, közösségi épületek kialakítását, az intézményellátás javítását szolgálhatják hatékonyan, vagy – ha e feladatot a vállalkozói tőke felvállalja (pl. szolgáltatás, vendéglátás létesítésével), a telekeladásból befolyó jövedelem a közterületek megújításához hozzájárulhat.
A dunaparti barnamezős rehabilitáció területén az albertfalvi rész D-i, vízparthoz közeli területén nagyobb összefüggő önkormányzati tulajdon van kereskedelem-szolgáltatás és lakás-szállásférőhely építésre javasolt területen, melyek jól hasznosíthatók, számottevő értéket képviselnek és a célzott funkcióra
eladással a megvalósulást elősegíthetik.
A sötétzölddel jelölt erdősítendő területeken a közcélok megvalósítását, a (park)erdőtelepítést könynyítheti meg az őrmezői körzet D-i felében található nagyobb, és az örsödi területen elhelyezkedő kisebb
kiterjedésű önkormányzati ingatlanvagyon, valamint a sas-hegyi természetvédelmi terület önkormányzati
tulajdonban levő puffer-zónája.
Kiugróan sok telektulajdonnal rendelkezik a kerület Kamaraerdő kertes mezőgazdasági övezeteiben.
Ezek értéke ugrásszerűen megnőhet, ha - később - lakóterületi átsorolásukra igény, lehetőség és szándék jelentkezik. Ez az ingatlanvagyon azonban a középtávú fejlesztések megvalósításához nem vehető
figyelembe.
Az akcióterületeken levő ingatlanvagyon helyrajzi szám szerinti kimutatása:
1. akcióterület
Gárdonyi szobor
tere
2
hrsz.
m

hrsz.

5033/1

2863/18

249

43620

3 387

2864/1

78

43621

972

2901/1

486

43583

87

726

2. akcióterület
Etele tér körny.

3288/5

Össz.ter.

726

m

3. akcióterület
Dunapark

2

hrsz.

m

4. akcióterület
Metró kivezetése
a virágpiacig
2
hrsz.
m

2

343

43584/3

298

43896/3

1 554

43584/5

135423

Össz.ter.

2 710

43587/11

14668

Össz.ter.

154835

1147/13

3 667

Össz.ter.

3 667

5. akcióterület
Bikás park
hrsz.

m

2

Össz.ter.

Az előző táblázatból látható, hogy jelentősebb, a fejlesztések során figyelembe vehető ingatlanvagyonnal csak a Dunaparton és a Bikás-parkban rendelkezik a kerület: a Dunaparton meghaladja a 15 hektárt
az önkormányzati terület. Ebből beépítésre csak a Hunyadi János út menti területsáv alkalmas, a folyóparti 30 m széles terület a tervezett ligetes park, szabadidő térség, melynek megvalósíthatóságát a kerületi tulajdon megkönnyíti. Valamennyi önkormányzati telek Albertfalva vízparti sávjában található.
A többi akcióterületen elenyésző az önkormányzati ingatlanterület, így a megvalósításban sem játszik
szerepet és a későbbi jövedelmezőség szempontjából sem lehet számításba venni.
6.2. A VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK
Az önkormányzatnak jelenleg nincs olyan ösztönzési gyakorlata, szabályzata, amely a tervek megvalósításába bevonandó magántőkét inspirálná a részvételre. Ennek ellenére eredményes az önkormányzat
és a vállalkozók együttműködése egyes projektek megvalósításában, ezek azonban mindig egyedi alkukra, megállapodásokra alapozottak, nem előre meghatározott szabályok, bónuszok/kedvezmények
szerint működnek.
Javasolható a kapcsolatok szabályozása, méghozzá úgy, hogy a vállalkozók számára előre kalkulálható
legyen, hogy milyen előnnyel/kedvezménnyel jár, ha a kerület számára kedvező befektetési szempontokat, igényeket figyelembe veszi. Ennek lehetséges kereteit vázolják fel a következő alfejezetek.
A projektek megvalósulását segítő ösztönző-rendszer keretében leginkább az alábbi eszközök használhatók:
- tervalku,
- városmarketing stratégia,
- ösztönzés, adókedvezmények, magántőke mobilizálása.
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6.2.1. A tervalku
A tervalku lehetőséget ad arra, hogy egyes városi/közösségi célok megvalósításához a befektetői (magán) tőke hozzájáruljon (pl. iskolaépítés/felszerelés, a befektetés környezetében levő közterületek színvonalas kialakítása/rendezése, környezetvédelmi beruházásokban való részvétel felvállalása, többlet
parkolókapacitás megépítése és a város részére közhasználatú rendelkezésére bocsátása, stb.). Ennek
fejében bizonyos építési kedvezményeket kaphat a várostól, pl.: a telek beépítési %-a vagy a szintterületi mutató – korlátozott mértékben, pl. 5 %-kal – megemelhető, az építménymagasság – ha a környezet
és a városkép megengedi - kis mértékben megnövelhető, stb. Fontos, hogy a szabályozási tervben a
tervalkuk lehetősége előre rögzítésre kerüljön a szabályzási terv várospolitikai rétegében. Ezáltal elkerülhetők a tervalkuk esetleges negatív városképi/funkcionális hatásai és az egyedi ad hoc megállapodásokból eredő korrupció lehetősége is kizárt. Ezért a szabályzási tervben rögzíteni kell, hogy hol, milyen
módon és milyen mértékig adható tervalku-kedvezmény.
6.2.2. Városmarketing
A projektek megvalósításának meggyorsításához, a zökkenőmentes realizáláshoz hatékony városmarketing tevékenység megszervezése elengedhetetlen. Ennek keretében a városnak aktív, tőkevonzó politikát kell folytatnia:
• közzé kell tennie - a város honlapján és/vagy egyéb szakmai (gazdasági kamarák, ingatlan befektetők) honlapokon a fejlesztési lehetőségeket, az azokon elérhető lehetséges kapacitásokat, a
beépítés szabályait/feltételeit, a területtel kapcsolatos környezeti korlátokat/feltételeket, hogy a
tőkebefektetők a lehetőségekről információhoz jussanak
• a befektetésre kiajánlható területeket és befektetési helyszíneket/lehetőségeket tendereztetni kell
• tájékoztatásként a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a térségben rendelkezésre álló munkaerő nagysága/kvalifikáltsága, a rendelkezésre álló/biztosítható közműkapacitások, a helyi adók
rendszere, elnyerhető kedvezmények/támogatások, stb. – adatokat is elérhetővé kell tenni részben a városi honlaphoz kapcsolva vagy a befektetési lehetőségeket ismertető honlapról közvetlenül megközelíthető módon
• javasolt olyan térinformatikai tájékoztató rendszer kidolgozása, melyet az érdeklődők az interneten elérhetnek, ahol a város szabályozási terve olyan – telekkereső – leválogató szofverrel van
összekapcsolva, hogy a befektetni kívánó vállalkozó az általa igényelt paramétereknek (funkció,
teleknagyság, beépítési lehetőségek, stb.) megfelelő telkeket le tudja válogatni, ki tudja jelöltetni
térképen és lista szerint egyaránt. Lehetőség van e szolgáltatás interneten keresztüli díjassá tételére is, így az önkormányzatnak a működtetés nem okozna költséget
• a Polgármesteri Hivatalban meg kell honosítani a befektetőkkel kapcsolatos „egyablakos ügyintézés”-t, ahol valamennyi információt egy helyen és egyszerre/gyorsan be lehet szerezni és az
ügyintézés is egyben elintézhető.
6.2.3. A magántőke mobilizálása ösztönzéssel (kedvezményekkel)
A befektető vonzás eredményessége növelhető különböző előnyök adásával is:
•

kedvezményes árú telekbiztosítás – olyan esetben, ahol a beruházási terület önkormányzati tulajdonban van és a vállalkozó vállalja, hogy a kerület tervei szerinti funkciókat valósítja meg,
többlet (közhasználatú) parkolókapacitást biztosít, vagy részt vesz kerületi (intézmény)hiányok
pótlásában, hozzájárult óvoda- vagy iskolafejlesztésekhez, esetleg a szociális hálózat bővítését
(pl. idősek otthona, gondozási központ) vállalja át, vagy

•

adókedvezmények adásával, az iparűzési adó meghatározott idejű csökkentésével vagy elengedésével, az ingatlanadó mérséklésével olyankor, ha a területen levő saját (vállalkozói) ingatlan
tulajdonán, üzletén a kerület érdekeinek megfelelő változásokat (pl. funkcióváltás, portálrendezés) végrehajtja, vagy

•

a bérleti díj csökkentésével, ha a vállalkozó az önkormányzat tulajdonában levő üzleten hajt végre olyan változtatásokat, amelyek a kerület érdekeit szolgálják (pl. portálrendezés, homlokzat felújítás, az üzlet környékének díszburkolattal ellátása/rendezése, önkormányzati igény szerinti
funkcióváltás, stb.).

Fontos, hogy a befektetésből a kerület által nyert előny (pl. foglalkoztatás javulása) egyensúlyban legyen
a kedvezményekkel, azaz a kerület hosszú távon se váljon deficitessé.
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6.3. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS AZ INTEGRÁLT BEAVATKOZÁSOK
TERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS PARTNERSÉGI ELVÁRÁSOK
6.3.1. Partnerség a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározások során
A kerületi IVS a kerületfejlesztési koncepció tennivalókra, területekre, fejlesztési akciókra lebontása, az
elvek konkrét fejlesztési tevékenységeken keresztüli megvalósítása, részletezése. A fejlesztési célmeghatározások ezért már többnyire a kerületfejlesztési koncepcióban megtörténtek.
A kerületfejlesztési koncepció készítése során 2005-ben több kérdőíves felmérés is folyt. A lakossági
kérdőív az Újbuda újságban jelent meg, mely a kerület minden háztartásába eljut – és a felmérések
alapján a lakosság 90 %-a olvassa.
Így a lakosság részvétele széles körűen lehetséges volt. A gazdasági szereplők számára kiküldött kérdőív természetszerűleg inkább a saját, vállalati szándékokra/igényekre ill. a gazdasági ágazatra vonatkozott és nem foglalkozott a teljes kerület minden problémájával.
A kerületfejlesztési koncepció szakági és területi célokat egyaránt megfogalmazott. Az IVS ezen célok
jelenlegi fontosságát vizsgálta és bontotta tovább intézkedésekre, fejlesztési feladatokra, ill. a szakági
célok területi vonatkozásait (tennivalóit) részletezte. Így biztosítva van a fejlesztési koncepció és az IVS
összhangja, hiszen a két anyag készítése között csupán néhány év telt el, így Újbuda helyzete időközben nem változott gyökeresen, bár egyes tendenciák (pl. elvándorlás) fékeződtek, módosultak.
6.3.2. Partnerség a környezeti állapot fejlesztéséhez
A környezeti állapot fejlesztését a kerületben leginkább a közlekedési-infrastrukturális változások tudják
befolyásolni a forgalomterhelés – és ezáltal a környezetterhelés – mérséklésével. Ezen fejlesztések nagyobb része nem kerületi kompetencia (és költség), így ezekért a kerület „csak” lobbizni tud. Szerencsére több olyan fővárosi beruházás megindult vagy tervbe van véve, ami a jelenlegi helyzeten javítani tud
(4-es metró, Etele téri intermodális központ, Albertfalvi híd, Galváni úti híd, stb.)
A kerület hatáskörébe tartozik azonban a környezeti állapot fejlesztésének zöldfelületi és az (épített)
értékek megőrzéséhez kapcsolódó része ill. a színvonalas közterület alakítás. A lakossági kérdőívet
megválaszolók egynegyede tevőlegesen is segítené a közterületek rendezését, tisztaságának fokozását,
a parkosítást, környezetük szépítését, 15 % ezért fizikai munkát/részvételt is vállalna. Az IVS-ben javasolt akcióterületi tervek közül elsősorban a Dunapart zöldterületi rendezése az, ahol ez az aktivitás gyümölcsöztethető, de a Bartók Béla úti kulturális központ fejlesztés utáni fenntartásában, üzemeltetésének
segítésében is lehet szerepük az önkéntes munkavállalóknak.
6.3.3. Partnerség az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésénél
Az IVS-hez partnerségi terv készült, mely az IVS társadalmi egyeztetését, a koncepciók ismertetésével,
véleményeztetésével kapcsolatos folyamatot is tartalmazza:
A partnerség alkalmazásának hosszú távú célja, hogy a kerület hosszú távon élhető környezetet biztosítson, az ott lakók igényei szerint.
Jelen fejezet az Integrált Városfejlesztési Stratégával kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó intézkedések
partnerségi tervét tartalmazza. A városfejlesztési projektek sikerességének egyik kulcskérdése a lakosság bevonásának módja és mértéke, amely természetesen rendkívül eltérő az egyes projektek esetében.
6.3.3.1. Célkitűzések:
Újbuda Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) akkor válhat a jövőbeni fejlesztéseket meghatározó és
azokat formáló dokumentummá, ha az abban foglalt ismeretanyag, információ a társadalmi-gazdasági
élet minél szélesebb rétegeihez eljut. Ezért cél:
- a célcsoportok teljes körű, célzott tájékoztatása az IVS készítéséről, tartalmáról, jelentőségéről,
- mindennapjainkban felszínre kerülő, a tervvel kapcsolatos információk szabad áramlásának, és
az információhoz való hozzáférhetőségnek a biztosítása, és
- kedvező város imázs kialakításának elősegítése.
6.3.3.2. Célcsoportok
• Önkormányzat és intézményei
• Fővárosi Önkormányzat és intézményei
• Kisebbségi Önkormányzatok
• Civil szervezetek, (és hátrányos helyzetűek egyesületei)
2009. MÁRCIUS
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A kerület vállalkozói
Társadalmi és gazdasági partnerek
A kerület lakossága
Média, újságírók

6.3.3.3. A tervezett kommunikációs eszközök
Internet, elektronikus kommunikáció
Belső kommunikáció:
Az IVS készítésében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal minden részlege részt vesz, így a belső kommunikáció biztosított.
Külső kommunikáció:
Honlap - www.ujbuda.hu
Az IVS-ről szóló tájékoztató a honlapra felkerül, ahol lehetőség nyílik a fórumokon visszajelzésekre, véleményezésekre. A visszajelzés lehetővé teszi a közvélemény elemzését, a célcsoportok biztosabb beazonosítását és az esetleges változtatások kidolgozását a kommunikációs ütemtervben. Gyakori frissítéssel elérhetőek lesznek az IVS-sel kapcsolatos hírek, legfontosabb információk.
Médiakampány, sajtókapcsolatok
• Sajtóközlemények kiadása a kerületi lapban és fővárosi/országos megjelenésű lapokban
• Kerületi TV-ben a terveket ismertető műsorok és viták megrendezése
• Rendszeres sajtó-háttérbeszélgetések, folyamatos tájékoztatás
Kiadványok
• Általános jellegű, alapvető információkat tartalmazó, tájékoztató anyag
o Az IVS-ről az Újbuda újságban
o A középtávon megvalósítandó akcióterületi tervekről
■ Bartók Béla úti kulturális városközpont,
■ Dunaparti zöldterületi és rekreációs fejlesztések
■ Etele téri városrészközpont és intermodális átszállási hely Egyéb
• Közvéleménykutatások, felmérések, tanulmányok készítése
Az IVS-hez felhasznált előzetes felmérések
Korábban készült lakossági tájékoztatók, kutatások - az egész kerületre vonatkozóan:
2005-2006- A Városfejlesztési Koncepcióhoz készült felmérések (80 ezer kérdőív kiküldve, 4500 érkezett vissza) - 2004-2006 Gallup kutatások, amelyek kitérnek a kerületi problémákra.
2008. május - Molnár Gyula polgármester találkozója a civil szervezetekkel, ismerteti a hosszú
távú kerületfejlesztési tervét.
Közlekedésfejlesztés: 2006 szeptember-november: Kiállítás a Közlekedési Múzeumban, a kiállítás 2007. augusztus 18-tól a Lágymányosi-öböl parkjának egyik pavilonjában (ingyenesen) látogatható
Egyes akcióterületi tervekre vonatkozóan:
Kérdőív a Bikás parkról Lakossági fórum Kelenvölgy fejlesztéséről Lakossági fórum az üzleti városközpont fejlesztéséről.
IVS
A város hosszú távú jövőképének kialakítása
Partnerségi részvé- Konzultáció: A hatóság a lakosság véleményét kérdezi
A probléma-ismeret és probléma megoldás különböző formá
Bevonás célja
inak bővítése és gyarapítása
Társadalmi
párbeszéd,
a
közös
kommunikáció
és
tanulás
elősegítése, az igények felmérése, a megértés és empátia fo
kozása,
a
lakosság
tájékoztatása,
véleményének,
részvételi
szándékainak, tettrekészségének megismerése
-
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A társadalmi kapcsolatok erősítése, összefogás fokozása
A lakossági csoportok, szervezetek, és közigazgatás közötti
együttműködés javítása
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Bevonandó célcso- Politikai pártok, önkormányzati bizottságok, intézményi szereplők, vállalkozók, civil
szervezetek képviselői, lakossági (szervezett) csoportok, egyesületek
portok
Bevonás eszköze

Külső kommunikáció:
Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó
E-mail
Fórumok
Kérdőívek
Cél: információk és tapasztalatok megosztása, hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék és a szempontok közelítése megalapozott lehessen. Viszszajelzések: fórumok során személyesen, kitöltött kérdőíven, e-mailen, levelek
formájában.
Belső Kommunikáció:
- Önkormányzati testület és bizottságok javaslatai, tervei, korábbi elhatározásai
PH munkatársak javaslatai, ötletei, osztályokra bontva
Információk és tapasztalatok megosztására alkalmas ülések és min
dennapi munkakapcsolat

IVS
Városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás
Partnerségi részvé- Konzultáció: Az önkormányzat a lakosság véleményét kérdezi
Az integrált megközelítésből fakadóan szükséges a különböző szerep-lők együttBevonás célja
működése, kapcsolódások feltárása, a városrészi lakosság véleményének, igényeinek és szándékainak megismerése, az önkormányzat és a lakosság javaslatainak/véleményének összehangolása (a kerületfejlesztési koncepció készítésekor
történt kérdőíves felmérés figyelembe vétele)
Bevonandó célcsoport

Politikai pártok, önkormányzati bizottságok és helyi képviselők, intézményi szereplők, vállalkozók, helyi civil szervezetek, városrészi lakossági csoportok, egyesületek

Bevonás eszköze

Külső kommunikáció:
Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó
E-mail
Fórumok
Cél: információk és tapasztalatok megosztása, hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék és a szempontok közelítése megalapozott lehessen. Viszszajelzések: fórumok során személyesen, kitöltött kérdőíven, e-mailen, levelek
formájában.
Belső kommunikáció:
- Önkormányzati testület és bizottságok javaslatai, tervei, korábbi elhatározásai
PH munkatársak javaslatai, ötletei, osztályokra bontva
Információk és tapasztalatok megosztására alkalmas ülések és mindennapi munkakapcsolatok

Környezeti állapot alakítására vonatkozó partnerség (az esetleges környezeti
veszteség kompenzációja)
Partnerségi részvé- Partnerség: Megosztott munka és döntés-hozatal
A várható konfliktusok felmérése:
Bevonás célja
- a különböző érdekek és álláspontok megismerése, az összefüggések, kapcsolatok feltárása,
IVS
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- a konfliktusmenedzseléshez szükséges feltételek megteremtése
- az álláspontok közelítése, egyetértés/kompromisszum létrehozása,
megállapodások megkötése
Bevonandó célcso- Szakmai szervezetek, önkormányzati (szak)bizottságok, intézményi szereplők,
vállalkozók, (környezetvédő) civil szervezetek, lakossági csoportok, egyesületek
port
Bevonás eszköze

Külső kommunikáció:
Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó
E-mail
Szakmai és civil szervezeti/lakossági fórumok
Információk és tapasztalatok megosztására és konszenzus kialakítására alkalmas
fórumok megteremtése, hogy a szereplők informáltsági szintje közel azonos legyen és az álláspontok egymáshoz közeledjenek.
Visszajelzések személyesen, interaktív honlapon, e-mailen és levélben
Belső Kommunikáció:
PH munkatársak ötletei, osztályokra bontva
Információk és tapasztalatok megosztására és egyetértés kialakítására alkalmas
ülések és mindennapi munkakapcsolat

IVS
Esélyegyenlőség, anti-diszkrimináció
Partnerségi részvé- Partnerség: Megosztott munka és döntés-hozatal
Mivel a kerületben a KSH adatai és nyilatkozata alapján társadalmi szegregáció
Bevonás célja
nincs, az újbudai esélyegyenlőségi tervnek elsősorban a hátrányos helyzetű
(mozgás-, hallás-, látássérült) lakosság esély-egyenlőségét, társadalomba integrálását kell biztosítania.
Bevonandó célcso- A szegregáltak (pl. mozgás-, hallás-, látássérültek) civil szervezetei, egyesületei,
intézményi szereplők (elsősorban a gyermeknevelési, kulturális és adminisztratív
port
közintézmények), önkormányzat (a közterületek akadálymentesítése érdekében),
vállalkozók/munkáltatók, érintett lakossági csoportok
Bevonás eszköze

IVS

2009. MÁRCIUS

-

Támogató eszközök: probléma megoldási, akadálymentesítési lehetőségek, tennivalók és hangsúlyok meghatározása, fontossági sorrend felállítása
Kommunikáció:
Fórumok az érintettekkel és a helyi lakossággal Személyes megbeszélések a
közintézmények vezetőivel és munkáltatókkal, publikus használatot igénylő
(üzletek, vendéglátóhelyek, bankok, stb.) vállalkozásokkal
Honlap: www.ujbuda.hu
- A napi gyakorlatba való átültetés: az akadálymentesítés megoldása/kiépítése, a problémák kezelése közterületeken, közintézményekben és
közhasználatú helyeken

Integrált városfejlesztési stratégia készítésével és az integrált beavatkozások
tervezésével kapcsolatos elvárások:
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A különböző szakmai területek, a közigazgatás és államigazgatás különböző szereplői közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció
A tervezés során a társadalmi felelősség erősítése, intézményesített
együttműködés a lakosság, a magánszféra és a közszféra között
A stratégia megvalósításában résztvevő társadalmi csoportok és vállalkozók azonosítása, részvételi lehetőségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása -

Partnerségi részvé- Konzultáció: A hatóság a lakosság és a vállalkozók javaslatait és véleményét kérdezi, részvételi hajlandóságát felméri Partnerség: Megosztott munka és döntésteli forma
hozatal valamint a megvalósításban való közös részvétel (partnerség)
Lakosság véleményezése a képviselőkön keresztül is az önkormányzati döntések
során
Bevonás célja

Kedvezményezettek (célcsoportok/résztvevők) bevonása: konszenzus létrehozása
A különböző szereplők együttműködése, kapcsolódások feltárása, a kapcsolódások fejlődésének ösztönzése, az együttműködés multiplikátor hatásának kihasználása
A lakosság, csoportok, szervezetek és a közigazgatás közötti kapcsolatok javítása

Bevonandó célcso- Politikai pártok, önkormányzati bizottságok, intézményi szereplők, vállalkozók, civil
szervezetek, lakossági csoportok, egyesületek
port
Bevonás eszköze

-

Fejlesztési csoportülések (főépítész, frakcióvezetők, stb.)
Szakértők, tervezők, különböző szakmák, szakágak képviselőinek egymás
közötti egyeztetései
- Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselőinek tervezőkkel/szakértőkkel való tárgyalásai
Vállalkozókkal való önkormányzati és tervezői fórumok
Lakossági fórumok, tervismertetések, viták, megbeszélések,
- Egyes érintett lakossági csoportokkal (társasházakkal) személyes egyeztetések
Honlap
Sajtó
Információk és tapasztalatok megosztására, a közös tartalom kialakítására alkalmas.

IVS
Tervezett program finanszírozhatósága
Partnerségi részvé- Partnerség: Megosztott munka és döntés-hozatal
A célok megvalósításához szükséges erőforrások előteremtése érdekében: vállalBevonás célja
kozók és egyéb (kulturális szervezeteket támogató, fővárosi önkormányzati/állami
források/támogatások igénybevételét biztosító) és lakossági finanszírozási, EU
támogatási lehetőségek feltárása
Bevonandó célcsoport

Önkormányzat(ok), bizottságok, intézményi szereplők, vállalkozók, civil szervezetek
képviselői, lakossági csoportok, társasházak, egyesületek

Bevonás eszköze

-

2009. MÁRCIUS

Az önkormányzat személyes egyeztetései a részvételbe bevonható felekkel
(vállalkozók, társasházak
- Önkormányzaton belüli fejlesztési csoportülések (bizottságok, Polgármesteri
Hivatal tisztségviselői (pénzügy, vagyongazdálkodás, főépítész részvételével)
Egyeztetések szakértőkkel
A projekt megvalósítás pénzügyi tervének előkészítéséhez, megalapozásához elengedhetetlen, visszahatása befolyásolhatja a projekt végleges tartalmát, a megvalósítás módját és a költségek egymás közötti megoszlását
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IVS
A teljes stratégia partnerségi egyeztetése
Partnerségi részvé- Konzultáció: A hatóság a lakosság véleményét kérdezi
- A kerületi közös célok megfogalmazása, egyetértés megteremtése, a társaBevonás célja
dalmi párbeszéd, kommunikáció elősegítése, a részvételi hajlam/bevonhatóság emelése
- A különböző szereplők együttműködésének erősítése, a kapcsolódások
szorosabbá tétele, a városrészek közötti kohézió
kialakítása
- A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolat javítása, az empátia és tolerancia erősítése
Bevonandó célcso- Politikai pártok frakciói, önkormányzati bizottságok és képviselők, kisebbségi önkormányzatok, intézményi szereplők, vállalkozók, civil szervezetek, városrészi
port
helyi lakossági csoportok, egyesületek
Bevonás eszköze

Külső kommunikáció:
Vállalkozói és lakossági fórumok, városrészi fórumok
Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó
E-mail
Visszajelzések a fórumokon személyes hozzászólás és vita során, e-mailen, levélben, helyi sajtón keresztül cikkekben, vélemény nyilvánításban
Belső Kommunikáció:
PH munkatársak, önkormányzati képviselők, bizottság-vezetők, tervezők részvételével megbeszélések, egyeztetések

Akcióterületi Terv
Kulturális VárosPartnerségi részvételi forma
Bevonás célja

Akcióterülethez kapcsolódó célmeghatározások
Konzultáció: A hatóság a lakosság véleményét kérdezi Partnerség: Megosztott
munka és döntés hozatal
- Az akcióterületi fejlesztések tartalmának rögzítése a különböző szereplők
együttműködésével
- A megvalósításban érdekelt csoportok összefogása, a részvételi hajlandóság
felmérése, lehetőségek szerinti növelése
- Megvalósítási feladatok megosztása a résztvevők között, a végrehajtási koordináció és ütemezésben konszenzus kialakítása
- A célok megvalósításához szükséges források feltárása, a költségmegosztás
lehetőségeinek biztosítása

Bevonandó célcso- Kerületi és Fővárosi Önkormányzat, vállalkozók, civil szervezetek, lakossági csoportok, egyesületek
port
- Önkormányzat és résztvevők közötti közvetlen személyes
Bevonás eszköze
megbeszélések, egyeztetések,
Lakossági fórumok
Vállalkozói fórumok
Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó – Külön terv szerint
Információk és tapasztalatok megosztása, a lakosság információval való ellátása a
stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat,
megtalálja helyét a részvétel és megvalósítás folyamatában. Visszajelzések fórumokon személyes hozzászólások, viták formájában, e-mailen, levélben.

A Kulturális Városközpont akcióterületi terv saját egyeztetési programja
Cél: Lakók, ottani vállalkozók és a civil szféra bevonása a programba
2009. MÁRCIUS
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Már lezajlott találkozók
Lakossági tájékoztatás (lezajlott) – Újbudán
- Cikk a kerület újságjában, az Újbudában
- Érintett házak közös képviselőivel találkozó
- Közös képviselőkkel találkozó
Vállalkozói tájékoztató:
- Találkozó az érintett vállalkozókkal
Civil tájékoztatás
- Civil fórum
- Civil tájékoztató
A kerületen kívüli tájékoztatás
Előzetesen az országos sajtó tájékoztatása
A Nemzeti Vágta c. országos turisztikai rendezvényen a kerületi bemutatkozó sátor témája a
KVK volt.
Jövőbeni terv
A www.ujbuda.hu honlapon tájékoztató
Információs központ felállítása a helyszínen (Bartók Béla út 32. galériában)
A helyszínen közlekedők felé:
• Szórólap a változásokról
■ Újbuda újságon keresztül
■ Országos sajtón keresztül
6.3.3.4. Értékelés
A városfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha egybeesik a lakossági és vállalkozói/befektetői igényekkel.
A lakossági egyetértés mérésére használhatjuk a lakossági elégedettség mutatót. A lakossági elégedettség mérése az egyik legfontosabb mutatója a lakossági célcsoportok fejlesztések kialakításába partnerként való bevonásának.
A Kommunikációs Terv intézkedéseinek eredményességét rendszeresen, de legalább évente értékelni
szükséges. Az értékelések eredményeit, visszacsatolásait a későbbi kommunikációs tevékenység során
fel kell használni. A célcsoportok finomítását illetve a megfelelő kommunikációs csatornák kiválasztását
tanulmányok, felmérések, közvélemény-kutatások segítik.
• Beszámolók készítése
• Záró értékelés készítése
• Az értékeléshez a következő mérőszámok és indikátorok használandók: Hátrányos helyzetű régiók médialefedettsége
• A kiadványokkal elértek száma Rendezvényeken résztvevők száma
• A honlap látogatói száma (e-mail visszajelzések)
• A kérdőívek, közvélemény-kutatások eredményei
6.3.3.5. Időbeli ütemezés
A)
B)
C)
D)
E.)
F)
G)
H)
J)

Honlap: www.ujbuda.hu
Sajtó
Vállalkozói Fórum
Lakossági Fórum
Civil fórum
Ùjságmellékletek speciális területeken
Sajtó-háttér beszélgetések
Táblák, plakátok kihelyezése
Közvéleménykutatások, felmérések elkészítése
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IVS
Évek

2008
40 41 42 43 44 45 46 47

Hetek
A)

X

B)

X

X

C)

X

F)

A megvalósítás
ütemtervétől
X

G)
H)

A megvalósítás
ütemtervétől
Megtörtént

J)

1. Akcióterületi terv
2008
Évek
Hetek 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 41 41 43 44 45 46 47 48 49
A)

x

B)

x

C)

x

D)
E)

x
x

F)

x

G)
H)
J)

x
Megtörtént

6.3.3.6. Kommunikációs terv a Bartók Béla úti kulturális városközponthoz
Helyzetfelmérés
Lehetséges kockázatok felmérése
- Kérdések
o Milyen ellenállásokra lehet számítani, van-e támadható felület a projektben?
o Kik az ellenérdekelt felek?
o Milyen érveket sorolhatnak fel a projekt ellen?
o Kik az érdekelt felek?
o Milyen eszközök állnak rendelkezésre?
o Milyen hírértékű események lesznek?
o Milyen hírértékű eseményeket lehet generálni?
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o Milyen médiafelületet érdemes vásárolni?
Kockázatok
o Helyi lakók tiltakozása a zaj ellen
o Helyiek (lakók és vállalkozók) tiltakozása a megváltozó forgalmi rend ellen
Várható ellenállások:
A környező lakók ellenállására lehet számítani a korábbi példák alapján. (Tranzit Café,
Ráday utca). Ellenérzés elsősorban a Gárdonyi szobor környékén jelentkezhet a terület
viszonylagos zártsága miatt. A Móricz Zsigmond körtér nagyobb kiterjedése következtében ellenvéleményre csak sok kiülős kávéházi terasz esetén kell számítani. A lakóknak
be kell mutatni és meg kell őket győzni arról, hogy számukra is előnyösebb, ha egy közlekedési csomópont helyett egy sétálóutca jellegű, teraszos kávéházas tér jön létre a Gárdonyi szobor körül, mely számukra is – ingyenesen is igénybe vehető - szabadidős és pihenési lehetőségeket biztosít. Be kell mutatni azt is, hogy az új kulturális városközpontban az idősödő lakosság milyen programlehetőségeket és milyen – önkéntes vagy részmunkaidős – munkalehetőségeket talál majd.
A Gárdonyi szobor környéke rendezési tervének elkészítésekor eddig nem született
akusztikai tanulmány. Várható, hogy a lakók egy része a kávéházak késő estig tartó alapzaja miatt elégedetlenkedik majd.
Extrém esetben (lásd: Tranzit) a lakók a „kocsmák” megjelenése ellen is tiltakozhatnak.
Erre a Móricz Zsigmond körtéren is számítani kell.
o Megváltozik a környék forgalmi rendje, a megszokott utak nem lesznek használhatók, ez
egyeseknek többlet időigényt jelenthet.
o Megváltozik a parkolási rend, csökkenhet a parkolók, elsősorban az ingyenes parkolók
száma.
o A kulturális központban megjelenő szolgáltatások vonzotta közönség parkolót keres. A lakók tiltakozhatnak a „helyüket” elfoglalók miatt, illetve az ide érkezők generálta forgalom
miatt.
o Esetleg helyi vállalkozók ellenállása az átalakulás, a terület profilváltása ellen
A terv ellenkezést várhatóan csak a helyben élőkből válthat ki, más érdekét nem sérti.

Válságkommunikáció (megelőzés)
- Tájékoztató anyag az előnyökről, a pozitív változtatásokról.
- Kérdés felelet lista
- Politikai támadások, és az így generált sajtóérdeklődés: sajtóanyag készítése a projekt előnyeiről
- Lakók felé: előzetes tájékoztatás, közös képviselők tájékoztatása, jelezni, hogy be akarjuk vonni
őket a projektbe
- Vállalkozók felé: A helyi vállalkozók összehívása, tájékoztatása, jelzés, hogy őket is be kívánjuk
vonni a projektbe, a vállalkozói tőkéből megvalósítható projektrészekben konszenzus létrehozása, a bevonható vállalkozói tőke nagyságának – egyetértésen alapuló - megtervezése
Célkitűzések
A lakossággal elfogadtatni, és a nagyközönséggel megismertetni, megszerettetni a Kulturális Városközpont célját, elemeit. (Olyan kulturális központ jön létre Újbudán, amely folytatja a régi Hadik kávéházi
hagyományokat, és új kulturális, szabadidős centrumot teremt Újbuda központjában.)
Célcsoportok azonosítása
Fő kategóriák
Helyi lakók
Üzlettulajdonosok
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- az üzlethelyiségeket bérlő tulajdonosok (fórumok, a változtatási javaslattal érintettekkel közvetlen egyeztetések)

Nagyobb (újbudai) közösség - a teljes kerület lakossága (sajtó, helyi TV, honlap és tájékoztató
fórumok)
- a szomszédos kerületek érintett területeinek lakossága (fővárosi és
országos sajtó, kerületi honlap)
- helyi információs központ (kiadványok, tervek kiállítása, bemutatáArra közlekedők
sa, látványtervek vetítése)
Budapest lakossága
- tájékoztatás (fővárosi és országos sajtó, kerületi honlap)
Civil szervezetek

- kulturális, környezetvédő, műszaki, korcsoport, stb. szerinti helyi
lakossági szerveződések (téma függvényében fórumok, tervegyeztetésekbe közvetlen bevonás)

Érintett helyi intézmények

- Bartók32 Galéria, Csonka Múzeum, általános iskola, Műegyetemi
Kollégium (tájékoztató fórumok és a változtatási javaslattal érintettek
közvetlen bevonása)

Kommunikációs stratégia
A lakókat és az érintett csoportokat megismertetni a tervvel, bevonni őket a végleges változat kialakításába. Olyan helyzetet teremteni, hogy a lakók és az érintett csoportok magukénak érezzék a tervet.
A lakókat, és az érintett csoportok tájékoztatása még a nagy nyilvános sajtóesemények előtt.
A helyi lakók tájékoztatásának eszköze az Újbuda médiacsoport, amelyben önálló melléklettel, honlappal, TV műsorral jelenne meg a Kulturális Városközpont terve.
Budapest közönségét az országos és a budapesti sajtón keresztül érnénk el.
A sajtóesemények mellé önálló hírértékű eseményeket generálása, és így a sajtóérdeklődés folyamatos
fenntartása.
A hagyományos sajtótevékenység mellett az előre lekötött sajtófelületeken (Hetilapok és rádiók) a program megjelentetése.
Célcsoportok, üzenetek, eszközök
•
•
•
•

Helyi lakók, vállalkozók (cél: támogassák a projektet)
Kerület lakói (cél: tudjanak a projektről, támogassák azt, és kapcsolják az Önkormányzathoz)
Budapest és a szélesebb közvélemény. (Ismerjék, és várják a projektet, tekintsék mintaértékűnek)
Ott közlekedők (Fogadják el a közlekedési változásokat)

Lakók felé történő kommunikáció
Elsősorban a közös képviselőkkel kellene egy szűk körű beszélgetés, arról, hogy a házak közvéleménye
mit szeretne. A meghívó a polgármester és ő is beszélgetne a közös képviselőkkel.
Kiadvány a tervekről, amiben felajánljuk a vélemény-nyilvánítás lehetőségét, Személyes találkozás formájában. A kiadvány rajzokkal mutatja be, hogy miképp alakulna át a környék, és részletesen felsorolná,
hogy milyen kulturális szolgáltatások jelennek meg ott. Kitér a várható problémákra, így a parkolásra, a
közlekedésre és a zajra.(Lásd Újbuda Est c. kiadvány.)
A lakók tájékoztatására információs iroda/pont felállítása is (Bartók32 Galériában).
Vállalkozók felé történő kommunikáció
Vállalkozói fórumok
Önálló városmarketing terv kidolgozása.
Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
Kulturális igazgató/intendáns kinevezése
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Olyan személy, aki szakmailag a nyilvánosság előtt a polgármester mellett képviselné a projektet. Szerepe lenne a szakmai anyag összeállításában, illetve képviselné a projektet.
Infopont nyitása
A Bartók 32 Galériában, annak nyitva tartása alatt működne. Egy galériabeli munkatárs fogadná az érdeklődőket, és tájékoztató anyagokat adna át
Saját honlap, e-mail cím (kulturalisvaroskozpont@ujbuda.hu) elindítása
Sajtóesemények szervezése
A sajtónak jól látható, fényképezhető események szervezése (sajtótájékoztató, helyszíni bejárás, stb.),
illetve a kisebb jelentőségű, vagy vizuálisan nem megjeleníthető eseményekről közlemény kiadása. A
projektben számos hírértékkel bíró esemény van, de e mellé több olyan eseményt is kell generálni, ami
hírértékkel bír.
Hírértékű események:
(A vastag betűvel szedettek külön eseményként, a normál betűvel írtak közleményként)
- A rendeletek, testületi határozatok meghozása
- Saját honlap elindítása
- Hadik kávéházban és/vagy a Bartók32 Galériában sajtótájékoztató
• A projekt bemutatása
• Kulturális igazgató bemutatása
- Infopont nyitása (A Bartók32 Galériában)
- Forgalom lezárása/átszervezése
- Bartók32 Galéria újranyitása
- A tér elkészülte
- A Hadik Kávéház megnyitása
- A Helytörténeti Múzeum megnyitása
- A Csonka Múzeum ünnepének megtartása, benne Műszaki Klub megnyitása
- A Gomba átvétele
- A Gomba megnyitása
Honlap
Első változatként az ujbuda.hu honlapon belül (http://www.ujbuda.hu/page.php?template=kvk), ennek
tapasztalatai alapján önálló honlap lehetőségének megvizsgálása.
A honlapon mindenképpen szerepelnek a legfrissebb hírek, információk, sok kép, és elképzelés. Interaktív fórum, ahol a lakók, és az érdeklődők beszélgethetnek a tervről, (lehet a többi újbudai fórum között,
de akkor innen link kell, hogy mutasson rá). A honlapon videó is elhelyezhető lesz. 3D-s látványterv a
tervezett gyalogos terekről, a kulturális városközpont Gárdonyi szobor körüli „magterületéről”.
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
• Arculatterv, arculati kézikönyv
• Tájékoztató kiadvány(ok) – színes, képekkel, térképpel, tervrészletekkel, rövid szöveges
leírással
• Újbuda újságban melléklet – a tájékoztató anyagra épülve, de interjúkkal kiegészítve Kérdőív a lakók felé – arról, hogy milyen funkciókat látnának még szívesen
•

Térkép az új közlekedési rendről

Publikációs eszközök
Eszköz
„A" típusú hirdetőtábla
„B" típusú hirdetőtábla
Tájékoztatási tábla „C" típus (Plakát)
Emlékeztető tábla „D" típus (A4-A1)
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
Televízió
Rádió
2009. MÁRCIUS
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Nem

X
X
X
X
X
X

Célérték (darab)
2

3
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Internet (banner)
Nyitórendezvény
Záró rendezvény
Egyéb rendezvény, konferencia
Sajtótájékoztató
Sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
PR film
Önálló internetes honlap
Zöld szám, információs központ (ügyfélDM levélkampány
Telemarketing
Közvélemény kutatás
Reklámtárgy
Egyéb: ...... (megnevezés)
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X
X

1
1
2
1
3
4

X
X
X
X
X
X
X

1
1

X
X

Infopont nyitása
A Bartók 32 Galériában, annak nyitva tartása alatt működne. Egy galériabeli munkatárs fogadná
az érdeklődőket, és tájékoztató anyagokat adna át.
Előre lekötött médiafelületek:
- Heti Válasz
- Helyi Téma
Javasolt egyéb médiavásárlások:
Gazdasági Tükörkép Magazin
Ingatlan és Befektetés
Időzítési terv
Lakossági, közös képviselői tájékoztatás 2008. április 9
Tájékoztató füzet
2008. május
Arculati terv 2008 július
Infopont nyitása (A B32 Galériában) 2008. november
Saját honlap elindítása 2008. július
Hadik Kávéházban sajtótájékoztató A hadik kávéház megnyitása idején
A kivitelezés módja
Lakossági, közös képviselői tájékoztatás
Felelős:
Domonkos Csaba, Győrffy József
Sajtó tájékoztatása: Nem
Meghívottak: Érintett közös képviselők
Tájékoztató ideje: 2008. április 9.
Tájékoztató füzet
Felelős:
Domonkos Csaba
Tájékoztató ideje: 2008. május 15
Infopont nyitása (A B32 Galériában)
Felelős:
Domonkos Csaba
Sajtó tájékoztatása: Közlemény
Tájékoztató ideje: Döntésre vár
Szükséges előkészítés: egyeztetni a galériával, tájékoztató anyagok elkészítése, kinyomtatása.
Saját honlap elindítása
Felelős:
Egri András
Költség:
Ha az ujbuda.hu-n belül, akkor elvileg ingyenes, ha önálló oldal, akkor külön szerződés
szerint.
Hadik kávéházban sajtótájékoztató
Felelős:
Domonkos Csaba
Sajtó tájékoztatása: Sajtótájékoztató Tájékoztató ideje: Hadik megnyitásakor
Szükséges előkészítés: Egyeztetni a kivitelezővel, a bérlővel , sajtóanyagok, sajtóajándék
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A sajtóbeszélgetés témája:
- A projekt ismertetése
- A célok bejelentése
Esetlegesen a kulturális igazgató bemutatása.
Helyszín:
Hadik Kávéház
Szükséges anyagok: látványterv, pontos célmegfogalmazás, szöveges üzenet, a szolgáltatások tervezett köre.
Sajtóanyag:
rövid leírás a projektről, annak célja, üzenete, az itt elérhető szolgáltatások, a
magántőke bevonása, az önkormányzat szerepe.
Látványterv:
a tér és a franciaudvar rendezéséről, a megújult házakról, a Bartók32 Galéria
és a múzeum portálja.
További sajtóesemények szervezése
A Bartók32 Galéria kibővítése, újranyitása
A Bartók32 galéria újranyitása, amikor elkészül az utcai bejárat, olyan kiállítással, ami önmagában is
hírértékű.
Időpont (javasolt):
amikor a Bartók32 Galéria új bejárata elkészül.
Helyszín:
Bartók32 Galéria
Szükséges anyagok: sajtóanyag a galériáról.
Sajtóanyag:
rövid leírás a galériáról, annak az egész projektben elfoglalt helyéről
A forgalom lezárása a Hadik Kávéház előtt
A lezárás elején az utcán tervekkel, rövid sajtótájékoztató
Időpont:
az utca lezárása
Helyszín:
a Gárdonyi szobor körüli téren
Szükséges anyagok:
terv a tér rendezéséről, a gyalogos felületek növeléséről, a közlekedési rendszerről, nagyméretű tablókon, jól láthatóan.
Sajtóanyag:
A tér rendezéséről, a gyalogos felületekről, az új közlekedési rendről, az egyes
utcák elérhetőségéről.
Kommunikációs költségek
Költségelemek:
Arculat terv
Kiadványok
Homlokzati hirdetés
Eleve lekötött hirdetések
(éves átalányban lekötve, részarányosan számolva)
Hirdetések:
Sajtótájékoztatók:
Honlap készítés:
Honlap üzemeltetés:
Ajándékok, PR elemek:

150 000 Ft
700 000 Ft
5 000 000 Ft
950 000 Ft
350 000 Ft
400 000 Ft
100 000 Ft
400 000 Ft

6.3.4. Partnerség a tervezett programok finanszírozhatóságával kapcsolatosan (tulajdonosi és
befektetői szándékok)
Az IVS készítés során az 1. sz. akcióterületi terv: a Bartók Béla úti kulturális városközpont élvezett prioritást a tulajdonosi-befektetői egyeztetéseken, hiszen ez az a projekt, ami
•

elsőként kerül megvalósításra, ezért konkrét javaslatokról lehet vitatkozni, véleményt nyilvánítani

•

nagyrészt befektetők és magánüzlet tulajdonosok által kerül megvalósításra - hiszen nemcsak
közösségi épületek kialakítását, hanem a kulturális kereskedelem, a vendéglátás és idegenforgalom fejlesztését is tartalmazza a javaslat. Azaz a tulajdonosok a kulturális városközpont esetében
aktív résztvevői és alakítói a terveknek és a realizálásnak is. Ezért kiemelten fontos volt egyetértésük és részvételük megszerzése.
A Gárdonyi szobor körüli tér terve, azon belül a Hadik Kávéház épületének, teraszának kialakítása a leendő üzemeltetővel, mint befektetővel egyeztetésre került és kölcsönös befolyásra alakult.
Az önkormányzati tulajdonú kávéházat a befektető saját tőkéből alakítja át, majd a felújítás költségét bérleti díjként „lelakja”. Ezért fontos, hogy a kerületi érdekek - irodalmi kávéház funkció,
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Karinthy emlékhely, tradicionális karakter - és a vállalkozó üzleti érdekei - jövedelmezőség szinkronba kerültek olyannyira, hogy az épület földszintjén lehetséges további - nem önkormányzati tulajdonban levő üzlethelyiségre javasolt - vendéglátási fejlesztést is ugyanaz a vállalkozó
tervezi megvalósítani.
•

A finanszírozással kapcsolatos lakossági egyeztetések az érintett társasházak lakóközösségeire
terjed ki, ezen belül elsősorban a homlokzat tatarozások költségeinek önkormányzat és lakók közötti megoszlásával, az épületek felújításával, az udvarhasználat és rendezés költségeinek megosztásával foglalkozik. Általános szabály nem alakult ki, a lakóközösségekkel egyedileg történnek az egyeztetések és a teljes költségigény valamint a társasházi önerő függvényében egyedileg kerül megállapításra az önkormányzati támogatás összege.

•

Az önkormányzati - bizottsági - egyeztetések a kulturális városközpont akcióterületi terveivel
kapcsolatban mind a Kulturális Bizottság, mind a Vagyongazdálkodási Bizottság előtt megvitatásra kerültek. Vagyongazdálkodási terv készült a Kulturális Városközponttal érintett területeken levő önkormányzati tulajdonú üzletek - terv szerinti célra történő - eladásával, a kulcspozícióban
levő és az átalakuláshoz vagy későbbi közösségi használathoz szükséges üzletek önkormányzati tulajdonban tartásával, a terv megvalósításához elengedhetetlen önkormányzati tulajdonszerzéssel (vásárlással) kapcsolatosan.

6.4. AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA ÉS AZ INTEGRÁLT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK: VÁROSFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSA
A projekt menedzsment szervezete a BUDA-HOLD Kft lesz, amely a XI. kerületi Önkormányzat 100 %os tulajdonában levő cég. A szervezet felhatalmazásával, a projekt végrehajtásához szükséges kompetenciák meghatározásával az Önkormányzat foglalkozik, ezért e fejezet anyagát a XI. kerületi Önkormányzat állította össze a megfelelő/szükséges döntések meghozatala után.
A BUDA-HOLD Kft., mint a XI. Újbuda Integrált Városfejlesztési Stratégia programjait az önkormányzat részéről koordináló, lebonyolító városfejlesztő társaság bemutatása
A pályázati rendszerek támasztotta intézményi elvárások lehetőséget adnak arra, hogy a városfejlesztő
társaság funkcióját a pályázó működő társasága lássa el.
A BUDA-HOLD Kft. a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága megfelel az IVS program intézményrendszerén belül létrehozandó városfejlesztő társasággal
szemben támasztott elvárásoknak.
-

-

A BUDA-HOLD Kft. a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 100%-os tulajdonú, 1.573 MFt törzstőkéjű társasága.
A társaság 7 tagú felügyelő bizottságának tagjai a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének képviselői.
A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága gyakorolja.
A szakmai felügyeletet az Önkormányzat illetékes bizottságai látják el.
Önálló gazdasági társaság, a tulajdonos Önkormányzat hosszú távú fejlesztési feladatainak
megvalósításában érdekelt.
Az elmúlt években a kerület számos fejlesztési projektjeiben vett részt, beleértve a területek rendezését, a beruházás megszervezését, lebonyolítását is.
A kerületi fejlesztések közül a társaság indította többek között a
o Rétköz úti terület fejlesztését,
o bérlakás építési program lebonyolítási pályázattól az üzemeltetésig,
o a kelenvölgyi kislakótelepek fejlesztése, a szabályzástól a sajáterős beruházás befejezéséig,
o a Lágymányosi öböl körüli területek szabályozásának elindítása.
A társaság 10-15 fős átlaglétszámmal, valamint az aktuális projektekhez szükséges speciális
szakemberek, külső munkatársak bevonásával működik.

A program elfogadása esetén célszerű, hogy az Önkormányzat a megvalósítás feladatait egy megbízási
szerződés keretében határozza meg a társaság számára.
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A megbízásnak rögzítenie kell a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kompetenciákat. Alaphelyzetben az önkormányzati bizottságok a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg, és ellenőrzik azok
megvalósítását, az operatív irányítás a városfejlesztő társaság kompetenciájába tartozik.
6.5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MONITORINGJA
Az IVS 4. fejezetében (Stratégia) megfogalmazásra kerültek a kerület integrált fejlesztési céljai. A megvalósulás monitoringját e célokhoz szükséges hozzárendelni ahhoz, hogy folyamatosan követhető legyen a megvalósulás és a fejlesztések hatása. Az alábbi táblázat három oszlopa
• a 4.2.2. fejezetben felsorolt fejlesztési célokat,
• az ahhoz rendelt, az IVS-ben felsorolt fejlesztéseket és
• a végrehajtás/megvalósulás ellenőrzését, a monitoring tennivalóit tűnteti fel.
Célok
Népességmegtartás, a népességfogyás megállítása, fékezése,
a fővárosi ütemnél kisebb mértékű csökkenés elérése, a korstruktúra javítása, az elöregedési
ütem fékezése fiatalok kerületbe
vonzásával

Az egyre növekvő számú és
arányú időskorú népesség helyzetének/ellátásának javítása

Javasolt fejlesztések
• A lakosság szociális, kereskedelmi kulturális, egészségügyi, rekreációs/szabadidős ellátásának, oktatási és gyermekintézmények
fejlesztése (l. alább részletezve),
• Jobb programkínálat és elfoglaltsági lehetőségek biztosítása,
• A lakosság jobb közlekedési kiszolgálásának biztosítása,
• A fizikai és épített környezeti állapot javítása, környezetterhelés
csökkentése, közterületek rendezése, használatbővítő felszerelése,
• Társadalomépítés, együttműködés javítása, szolidaritás fokozása,
lokálpatriotizmus erősítése, (idős) foglalkoztatási lehetőségek bővítése, helyi értékvédelem fokozása, közösségi helyek létrehozása
• Új és széles választékot kínáló lakásépítés a fiatalok beköltözésének/megtartásának fokozásáért, a népességvonzás erősítése
• Szociális ellátó hálózat bővítése, egyenletesebb területi lefedettség
• Programkínálat biztosítás időseknek (is): kulturális városközpont,
Etele téri központ, Kelenvölgy Közösségi Ház, Sasad – Sashegy
intézményellátás fejlesztés, Rupp-hegy – Madárhegy új központ
• Önkéntes és részmunkaidős foglalkoztatási lehetőségek bővítése

• A teljes Dunapart zöldterületi és rekreációs hasznosítása a LágyA sport- és rekreációs lehetősémányosi hídtól D-re
gek javítása, az egészségmeg- • A Kelenföldi Szabadidőpark kialakítása a Bikás park rehabilitációőrzés, az egészséges életmód
jával
elterjesztése, az életminőség • Dobogó és Örsöd zöldterületi, szabadidős/rekreációs fejlesztése a
emelése
keserűvíz védőidom beépítésre nem szánt területén
• Kamaraerdei szabadidős területek rehabilitációja
• Lakótelepi zöldterületek rehabilitációja és funkciógazdagítása
Az egészségügyi ellátórendszer
javítása, az új lakóterületek ellátó
hálózatának biztosítása

• Új lakóterületeken (Rupp-hegy, Madárhegy) az egészségügyi
hálózat kiépítése

A kulturális élet fellendítése,
társadalmi összetartó erejének
fejlesztése, gazdasági erejének
növelése

• Bartók Béla úti kulturális városközpont megvalósítása
• Közterek rehabilitációja a kulturális események jobb befogadási
képessége érdekében, a kultúra „kivitele” a közterületekre
• Etele téri központ, Kelenvölgy Közösségi Ház, Sasad – Sashegy
intézményellátás fejlesztés, Rupp-hegy – Madárhegy új központ
kulturális tartalmának erősítése
• A kultúra gazdasági termékké fejlesztése, a kulturális kereskedelem erősítése (Bartók Béla út, bel-budai városrészek)

Az élhető város megalapozása,
az identitástudat és kötődés
erősítése, a közösségi terek
színvonalának emelése, hagyományok megőrzése

• Közterek közösségi funkcióinak, használhatóságának erősítése,
berendezettségének fejlesztése, eseményekre alkalmassá tétele
• Kulturális és helytörténeti hagyományok megőrzése, erősítése,
ápolása, felelevenítése, a „hely szellemének megtartása”,
• A helyi építészeti karakter megőrzése a rehabilitációk során

Az agglomerációs problémák
enyhítése, az agglomerációs
forgalom keltette környezetterhelések és társadalmi feszültségek
mérséklése

• Az agglomerációból beáramló forgalom – és zajterhelés - csökkentése tömegközlekedési átszállókapcsolatok létrehozásával (Etele
tér és virágpiac),
• Munkahelyek biztosítása az átszállóhelyek környékén (Etele tér),
• Az agglomerációs gépkocsiforgalmat elosztó haránt irányú utak
megépítése (rózsavölgyi alagút, Galváni út és híd, Albertfalvi híd,
Hamzsabáégi út)
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Monitoring, feladatok, ellenőrzés
• évenként a kerületi és fővárosi
népességadatok összehasonlítása, tendenciák figyelése,
• évenként a kerületi népességnyilvántartás alapján a kerületi
tendenciák alakulásának figyelése (születés, halálozás, elés beköltözési adatok elemzése),
• népszámláláskor a kerületi és
a budapesti népesség adatok
és trendek összehasonlítása
• Az idősgondozás szervezeti és
fizikai hálózatának folyamatos
bővítése 2013-ig,
• Célzott idős foglalkoztatási
programok elindítása,
• Önkéntes munkalehetőségek
bővítése (közösségi házakban)
• Mérés: az ellátottak száma/év
• A Dunapark akcióterületi terv
megvalósítása (PPP) 2013-ig,
• Szabadidős/rekreációs fejlesztések végrehajtása (PPP),
• Sport- és életmód akciók,
programok elindítása, szervezése, népszerűsítése
• Mérés: megvalósult létesítmények, résztvevők száma
• A lakónépességi küszöb elérésekor orvosi rendelő építése
• Gárdonyi
szobor
terének
rendezése, a határoló épületek
közösségi átalakítása (20092010)
• Valamennyi közterület rehabilitációban a közösségi téralakítás megvalósítása,
• Mérés: a városrészi központokban a kulturális/közösségi
funkciók
megvalósításának
2
ellenőrzése, létesítmény m
• Helytörténeti és hagyományőrző klubok szerveződésének
támogatása, elősegítése,
• Az iskolákban a helytörténeti
oktatás/kötődés erősítése,
• Karaktererősítő és értékőrző/teremtő épület és közterület
rehabilitációk indítása
• Etele téri központ közlekedési
létesítményeinek és P+R parkolók megépítése, 4-es metróhoz tartozó úthálózat fejlesztések megvalósítása 2012-ig,
• Galváni út és Andor u. négynyomúsítása 20013-ig
• A megvalósulás terv szerinti
ütemének ellenőrzése
• Bartók 32. közösségi ház és
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Az önkormányzat és a lakosság
közötti kommunikáció fejlesztése, civil szervezetekkel az
együttműködés fejlesztése, a
„találkozási” lehetőségek növelése civil/közösségi házak létrehozásával és köztéri fejlesztésekkel

A fejlesztések, felújítások funkcionális és esztétikai koordinálása,
utcakép-rendezési
programok
elindítása, sortatarozások öszszehangolása

A paneles lakótelepek problémáinak enyhítése, a rehabilitáció
koordinálása és elősegítése
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• Civil közösségi ház létrehozása a kulturális városközpontban
(Bartók Béla út 32.)
• Kelenvölgyi Közösségi Ház megépítése
• Közösségi ház kialakítása a hegyvidéken (Rupp-hegy, Madárhegy,
Sasad, Sashegy)
• Szabadtéri „találkozóhely” létrehozása a Dunaparkban és a lakótelepi zöldterületi rehabilitációk során

• Egységes portálrendezési koncepciók kidolgozása a főutak menti
üzletekre és vendéglátó egységekre,
• Sortatarozások beindítása a társasházak homlokzat felújításának
támogatási rendszerének kidolgozásával, a rehabilitációk koordinálása/összehangolása (színdinamikai tervek önkormányzat általi elkészíttetése)
• Utcaszakaszonként összehangolt közterületi/kertészeti akciók
szervezése
• A panelrehabilitáció elősegítése szervezéssel, tanácsadással,
tervezéssel, pályázati támogatással,
• Lakótelepi közterületek funkciógazdagító és esztétikai rendezése

• Tervezett új városrész központok: Bartók Béla úti kulturális városközpont, Etele téri központ, Skála-tömb kereskedelmi központ,
Albertfalvi városrészközpont, új lakóterületi (Rupp-hegy, Madárhegy) központok, Kelenvölgyi közösségi ház megépítése
Közterületek fejlesztése, funkci- • Gyalogos zónák, pihenőhelyek, közösségi terek kialakítása, különonális használhatóságuk bővítéböző (kulturális, vendéglátási, esemény/közösségi) funkcióra bese célszerű és karakteres berenrendezése,
dezéssel, utcabútorozással
• A kapcsolódó épületen belüli funkciók kiterjesztése az előtte levő
közterületre (pl. Bartók Béla úti kulturális központ)
• Többszintes növényállomány létesítése, függőleges zöldfelületek
A növényállomány gazdagítása,
létrehozása árnyékoló és támszerkezetek segítségével, épület büa kiültetési intenzitás növelése
tük, tűzfalak befuttatása,
• forgalomtól védő ill. zajvédő növényzet telepítése
• közparkok növényállományának gazdagítása, felújítása
• Intézménykertek, magánkertek zöldfelületi fedettségének szabáPotenciális zöldfelület fejlesztési
lyozása és a szabályok betarttatása,
területek kijelölése, a lehetősé- • gazdasági telkeken belüli zöldfelületi arány megvalósításának
gek kiaknázása, új zöldterületek
ellenőrzése,
kialakítása
• közlekedési területek forgalmon kívüli részén és gyalogosfelületein
a zöldítési lehetőségek kihasználása, „hulladék”területek zöldítése
Önkormányzati ösztönzéssel és támogatással a sűrűn beépített belső
Közpark hiányos területek zöldfe- városrészekben:
lületi fejlesztése
• függőleges zöldfelületek (pergola, sövény, befuttatás) kialakítása,
• (zárt)udvarok növényzetesítése, függőfolyosók futónövénnyel
gazdagítása, erkélyek/ablakok virágosítása, belső udvarok parkosítása, tűzfalak növényzettel takarása,
• zöldtetők/teraszok, tetőkertek létrehozása
• A védőidomra vonatkozó szabályok kihirdetése, köztudottá tétele, a
Vízvagyon (termál- és keserűvíz
szabályok hatósági betarttatása,
források) védelme és kímélő • a be nem építhető területek zöldterületi/szabadidős hasznosítása,
hasznosítása
• az előírt környezeti feltételek betartásának ellenőrzése, a szükséges közműháttér megteremtése
Élővizek védelme, revitalizálása • Keserű-ér, Hosszúréti patak menti területek vízvédelmi fásítása,
(ahol
szükséges),
patakok,
zöldterületi (közösségi) hasznosítása,
kisvízfolyások védelme
• a vízpart menti min. 30 méteres sávban a még be nem épített
részek beépítetlenül megtartása
Zajhelyzet javítása – közlekedés- • a kerületen átmenő forgalom csökkentése az agglomerációs
fejlesztési és forgalomszervezési
forgalom mérséklésénél leírt módokon,
eszközökkel a terhelés csökken- • zajvédő sávok kialakítása, ahol lehet védőnövényzettel, helyszűke
tése, ill. a zajárnyékolás (nöesetén épített – de befuttatott, kertészettel takart – zajvédő fallal
vényzeti, művi/épített, épület- • városi környezetben – ahol zajvédő fal nem építhető – épületakusztikai) megoldásával
akusztikai módszerekkel (zajvédő üvegezés, hangelnyelő burkolat)
A levegőminőség javítása – • az átmenő forgalom (korábban leírt módon) mérséklésével,
nagyrészt a közlekedési terhelés • a burkolatlan utak burkolásával a porterhelés csökkentése,
csökkentésével és a növényál- • védőnövényzettel a porterhelés megfogása, az oxigén termelés
lomány intenzívebbé tételével
növelése, illatozó virágú fákkal (pl. hárs) a szubjektív érzet javítása
Korszerű hulladékkezelés, az • a szelektív hulladékgyűjtés fokozatos elterjesztése,
intenzív beépítésű – nagy laksű- • hulladékudvarok létrehozása, a területileg egyenletes lefedettség
rűségű – területeken a szelektív
biztosítása
hulladékgyűjtés fejlesztése
• kertvárosi területeken a kerti hulladék elhelyezésének megoldása
A központrendszer fejlesztése, új
városrészközpontok kialakítása

A lakosság környezetminőségről
tájékoztatásának fejlesztése –

2009. MÁRCIUS

• légszennyezettségi és zajmérési adatok kerületi önkormányzati
honlapon megjelenítése,
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galéria átalakítása 2010-ig,
• Helytörténeti ház létrehozása
Bartók 29-ben 2010-ig,
• Kelenvölgyi Közösségi Ház
kialakítása
• Dunaparki közösségi létesítmények megvalósítása (2013)
• A megvalósulás ütemének
ellenőrzése, civil szervezetek
aktivitásának mérése
• Bartók B. úti arculatterv elkészítés, felújítások során érvényre juttatása (folyamatos),
• Sortatarozási akciók előkészítése és indítása 2009-től,
• Összehangolt közterület felújítási akciók indítása megvalósítása 2009-től (PPP)
• Mérés: évenként megvalósult
volumennel
• Paneles társasházak pályázati
támogatása,
• Mérés: az évenként felújított
lakótelepi lakások számával
• Eredményesség
mérése
évenként a megépült, haszná2
latba adott központok m -e
alapján
• Közterület-rehabilitációk évenkénti megvalósulásának ellenőrzése
• Közterületi kulturális akciók és
résztvevő népesség száma
• Közterület-rehabilitációk során
a növénykiültetés ellenőrzése
• Zajvédelmi fásítások éves
ütemezése és (közmunkaként)
megvalósulás ellenőrzése
• a szabályzat megalkotása és
közzététele, az érintett telektulajdonosok felszólítása
• a megvalósítás ösztönzése és
ellenőrzése
• a közterület ápolás fokozása
• Társasházak
ösztönzése,
anyagi és növényállománnyal
támogatása az udvarok, függőfolyosók „zöldítéséhez”
• Lakótelepi épületek bütüinek
befuttatása a közkert karbantartás részeként
• a védőidommal érintett tulajdonosok tájékoztatása
• a hasznosítási lehetőségek
ismertetése, meghirdetése
• vízfolyások menti területek
rendezése a vízvédelmi érdekek érvényre juttatásával és
ellenőrzése (közterületfelügy.)
• a kerületi kompetencián kívüli
útépítések érdekében lobbizás
• új beruházásoknál a zajvédelmi létesítmények megvalósításának előírása és ellenőrzése
• mérés: megvalósult zajvéd. fm
• burkolt útfelületek növekedése
2
m /év
• porterhelést okozó földfelüle2
tek növényzettel takarása (m )
• mérés: a hulladékudvarok
számának és a begyűjtött hulladék mennyiségének növekedése, a szelektív gyűjtésbe
bekapcsolt háztartások száma
• a lakosság érdekeltté tétele a
közvetlen környezet rendezé-
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elsősorban a közösségi házak
tevékenységén belül ill. a kerületi
honlap
tartalomfejlesztésének
keretében
A tudásipar, K+F fejlesztési
lehetőségeinek és területeinek
rögzítése
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• a környezetminőség érdekében tett intézkedések, fejlesztések
köztudottá tétele,
• a közösségi házakban helyi környezetvédő csoportok működési
lehetőségeinek megteremtése, ösztönzése
• az Info-Park déli folytatása
• az Etele téri központ K+F tartalmának erősítése

• rekreációs területek kialakítása-fejlesztése a Dunaparkban, Örsöd,
Kamaraerdő, Dobogó, Rupp-hegy városrészekben, Kelenföld Szabadidőparkban, az egészséges életmód fizikai feltételeinek/kereteinek bővítése,
• termálvizek (Szt. Imre forrás) gyógyászati hasznosítás fokozása
• szállodakapacitás fejlesztése a belső városrészekben (Hadik
laktanya átép.), a Dunaparton és a városkapu (Örsöd) térségében
• dunaparti villamosvonal kiépítése és 1-es villamos meghosszabbíA kerület külső tömegközlekedétása
si kapcsolatainak fejlesztése • 4-es metró megépítése (első ütemben öt kerületi állomásal)
(metró, villamos, elővárosi vasút, • A metró meghosszabbítása a virágpiacig (további két állomás)
agglomerációs buszközlekedés)
• Elővárosi vasúti forgalom megszervezése a meglevő vasútterületen
• Agglomerációs buszpályaudvar kialakítása Őrmezőn és második
ütemben a virágpiaci metró végállomásnál
A kerület külső közúti kapcsola- • Egér úti csomópont – Albertfalvi híd kapcsolat kiépítése,
tainak fejlesztése, a keresztirá- • Galváni út kiépítése Galváni hídi kapcsolat,
nyú hálózat bővítése, a pesti • Hamzsabégi út kiépítése a Szerémi úttól a Budaörsi útig
oldallal való kapcsolatok javítása, • Törökbálinti út folytatása és budaörsi kapcsolat kiépítése
az autópálya forgalmának jobb • P+R parkoló kialakítása 2300 fh Őrmezőn Etele téri kapcsolattal,
elvezetése (korábbi „blokkolása”) • 4000 fh P+R parkoló megépítése a virágpiaci metró végállomásnál
A rekreáció, egészség-gazdaság
és idegenforgalom fejlesztési
lehetőségeinek feltárása

A kerület úthálózat fejlesztése,
különös tekintettel az újonnan
beépülő területekre és az
intermodális (közlekedési eszközt váltó átszállási) csomópontokra
A kerületen belüli tömegközlekedési fejlesztések (a külső tömegközlekedési kapcsolatokra (metró) ráhordás és a ma ellátatlan
területek (Info-Park, Rupp-hegy,
Madárhegy) ellátásjavítása)
Kerékpáros és gyalogos közlekedés hálózatépítése, a vasútvonalak átjárhatóságának javítása

•
•
•
•
•
•
•

parkolási

•
•
•
•
•
•

A vízhálózat fejlesztése az újonnan beépülő és a rekonstrukciós/átalakuló területeken

•
•
•
•
•

A kerületen belüli
gondok enyhítése

A csatornahálózat kapcsolatának
kiépítése az É-Csepelen épülő
szennyvíztisztítóhoz, a főgyűjtő
csatornahálózat bővítés
A mellékgyűjtő csatornahálózatok bővítése és rekonstrukciója
(ahol szükséges)

Patakok, kisvízfolyások rendezése

Keserűvíz források hidrogeológiai védelme
A termálvíz források védelme és
a termálvíz ökologikus hasznosítása
Környezetbarát fűtési rendszerek
elterjedésének,
fejlesztésének

2009. MÁRCIUS

•
•

•
•
•

•
•
•
•

• Az
önkormányzat
lobbitevékenysége és együttműködése a fővárosi ill. közlekedési
partnerekkel, hatóságokkal
• Befektetők vonzása a PPP
konstrukcióban megvalósítható
elemekhez
• Az
önkormányzat
lobbitevékenysége és együttműködése a fővárosi ill. közlekedési
partnerekkel, hatóságokkal
• Befektetők vonzása a PPP
konstrukcióban megvalósítható
elemekhez
• Az
önkormányzat
lobbiRupp-hegy és Madárhegy belső úthálózatának megépítése
tevékenysége és együttműköSasad – Őrmező – Etele tér közvetlen kapcsolat létrehozása, új
dése a fővárosi ill. közlekedési
csomópont a Budaörsi úttal
partnerekkel, hatóságokkal
Etele téri központ kapcsolata az Egér úttal,
• Lakásépítési befektetők felÚj autópálya csomópont a metró virágpiaci végállomásánál
adatainak előírása az új lakóterületek belső úthálózatára
Új BKV autóbusz pályaudvar (végállomások) az Etele téri központ- • BKV-val együttműködés és
ban
lobbizás a kerület érdekében
Rupp-hegy, Madárhegy, Sasad jobb tömegközlekedési ellátása • Lakossági
támogatottság
(buszjáratok fejlesztése)
fokozása, a tömegközlekedési
igény fejlesztése (az szgk. forTömegközlekedési vonalak átalakítása a metróra ráhordás érdekégalom csökkentésére)
ben
• Kerékpárutak
hálózatba
Dunaparti kerékpárút és gyalogos sétány kiépítése
szervezése
Bartók Béla úti és Villányi úti kerékpárút kialakítása
Hosszúréti patak menti kerékpáros és gyalogos nyomvonal kiépítés • Mérés: új kerékpárút/év (fm)
Etele tér és környékén három új vasúti átkelési lehetőség kialakítás • Új vasúti átkelőhelyek száma
Műegyetem rakpart alatti 300 fh mélyparkoló kiépítése
• Parkolókapacitás növekedése
(fh/év)
Gellért Szálló és Fürdő, és Hadik laktanya alatti mélyparkoló
megépítése
Etele téri parkolók létrehozása
Dunapark elérési pontjaiban a javasolt parkolókapacitás megépítés
• A lakásépítési területek terjeRupp-hegy és Madárhegy vízhálózatának kiépítése
désével egyidejűleg
Gazdagrét körvezeték létrehozása (egyoldalú betáplálás helyett)
Dobogó, Kőérberek és Kamaraerdő új lakóterületeinek vízhálózata • Mérés: vízzel ellátott ha/év
növekedése
Budai főgyűjtő megépítése
• A csepeli Központi Szennyvíztisztító üzembe helyezését
Vegyész utcai szivattyútelep fejlesztése, medervezeték Csepelre
megelőzően

• Rupp-hegy és Madárhegy csatornáinak kiépítése
• Dobogó, Kőérberek és Kamaraerdő új lakóterületein a csatornahálózat megépítése,
• Etele téri fejlesztésekhez kapcsolódó hálózatbővítés
• Örsöd fejlesztési területeinek (metró végállomás) csatornázása
• Keserű-ér és parti területeinek rendezése
• Hosszúréti patak és partjainak rendezése
• Rupp-hegy, Madárhegy kisvízfolyások rendezése, csapadékvíz
elvezetés megoldása a terület beépítése során
•

•

sében és a környezeti minőség
javításában (akciók szervezése, növényanyaggal támogatás, tájékoztatók)
a befektetők tájékoztatása a
K+F preferenciákról
önkormányzati adókedvezmények új betelepülő K+F esetén
befektetők tájékoztatása a
lehetőségekről
önkormányzati adókedvezményekkel az idegenforgalmi beruházásokra vonzerő növelés
mérés: férőhely növekedés

• A beépített területek bővülésével egyidejűleg, az építési volumen igényei szerint

• A lakóterület beépítése előtt a
vízrendezés végrehajtása
• A vízparti sávokban a vízvédelmi szempontok érvényesítése, a területek parkosítása
Örsöd, Őrmező és Dobogó területén a védőidomok lehatárolása és • a védőidommal érintett tulaja szükséges védelmi intézkedések megtétele
donosok tájékoztatása
Szt. Imre forrás gyógyászati hasznosításának fejlesztése
• Önkormányzati
preferenciák
meghatározása a laktanya
Gellért források védelme, a gyógyvíz Hadik laktanyából átalakítangyógyszállóvá alakításához
dó szállodában való felhasználhatóságának vizsgálata
Új lakásépítési területeken a napenergia ill. geotermikus energia • Szakmai tájékoztatás nyújtása,
hasznosításának ösztönzése
ösztönzés
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elősegítése
Albertfalva városközpont beépítését akadályozó nagyfeszültségű légvezetékek kiváltása, a
Mezőkövesdi
úti
elektromos
alállomás esztétikai javítása
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• Mezőkövesdi úti alállomásba torkolló nagyfeszültségű légvezetékek
kábelbe helyezése
• Az alállomás esztétikai rendezése, kertészeti (vagy épülettel) takarása
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• Kerületi vagy befektetői támogatások lehetőségének megvizsgálása a végrehajtás mielőbbi megvalósításához
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7. A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE
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7.1. AZ ELSŐ ÜTEMBEN (2008-2009) KIVÁLASZTOTT AKCIÓTERÜLET
A város döntése alapján az IVS 5. fejezetében bemutatott lehetséges akcióterületekből első ütemben
egy került kiválasztásra:
Újbuda Kulturális városközpont nevet viselő funkcióbővítő városközpont rehabilitáció
Az akcióterület a Lágymányosi, a Szentimre és Gellérthegy városrészen helyezkedik el. A funkcióbővítő
városrehabilitációs fejlesztéssel kiépül a kerület kulturális központja. Ennek során a közművelődéssel,
kultúrával kapcsolatos intézmények, látnivalók, a gasztronómiai élvezetet nyújtó és irodalmi/zenei emlékeket felelevenítő vendéglátóhelyek, elsősorban az út menti gépjárműforgalomtól megkímélt közterekhez kapcsolódóan települnek. A gyalogos közterek színvonalas kialakításával és a közterületek köré
települő intézmények fejlesztő hatására a Bartók Béla út menti üzletek is átépülnek, igényesebb portálkialakítást kapnak, profiljuk a kulturális kereskedelem irányába mozdul el. Az épületek közterületi homlokzatai megújulnak, majd fokozatosan az épületek belső és szerkezeti rehabilitációjára is sor kerül.
Az új központ Újbuda, és a szomszédos kerületek, sőt a déli agglomerációs települések lakói számára
is, a mainál kedvezőbb színvonalasabb közművelődési, szabadidő-eltöltési lehetőségeket fog kínálni, ill.
a kerületbe látogatók, turisták számára új vonzerőt fog teremteni.
A fejlesztés a kerület legsűrűbben lakott, három történeti városrészében a mainál kultúráltabb közterületi
állapotot teremt a gyalogos, gépjárműforgalomtól mentes közterületek növelésével és pihenőhelyek kialakításával. Összkerületi szinten a kerület arculatában pozitív változásokat fog eredményezni.
A fejlesztések az érintett városrészek társadalmi állapotában is változásokat fognak indukálni. Erősödik
a népességmegtartó erő, kedvező irányban mozdulhat el a népesség korösszetétele, csökkenhet az
elvándorlás és emelkedhet a foglalkoztatottak száma – különösen az idősebb korosztályban, részmunkaidős lehetőségek keletkeznek, azaz élénkintő hatással lesz a helyi gazdaságra is.
7.2. AZ AKCIÓTERV ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉBE
Az IVS célrendszerében hangsúlyos szerepet kapott:
• a társadalom,
• az épített környezet,
• az ökológia, a környezetvédelem, a zöldfelületek fejlesztése,
• a gazdaság fejlesztése,
• a közlekedés fejlesztése,
• a közmű és energia fejlesztése
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ökológiai, környezetvédelmi, zöldfelület-fejlesztési célok

gazdaságfejlesztési célok

népességmegtartást
segíti, népességvonzást növeli
időskorúak foglalkoztatási
lehetőségeit
bővíti és kulturális
ellátását javítja
különböző
korcsoportok
kohézióját
erősíti (helytörténet,
közös programok)

központrendszer
továbbfejlesztését
segíti
közterületek
rendezését,
felszereltségét
javítja
építészeti
kartaktert erősíti,
értékek
megőrzését segíti

zöldfelület
fejlesztését
segíti
közparkhiányos területeken a zöldfelületeket bővíti
mikroklímát
javító kertészeti intézkedések
kedvező hatás

üzleti és humán
funkciójú fejlesztését
segíti
Fellendíti az idegenforgalmat
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élénkíti a kereskedelmet, a kultúra
gazdasági termékké
válik

közlekedésfejlesztési célok

épített környezettel
kapcsolatos célok

„A” jelű Lágymányos városrész

társadalmi célok

Itt annak bemutatása szükséges, hogy e célok elérését az elsőként kiválasztott Kulturális Városközpont
akcióterület milyen mértékben szolgálja, azaz az akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja a kerület és
az érintett városrészek integrált városfejlesztési stratégiájával összhangban van.
Az összhang bizonyítására állítottuk össze az alábbi táblázatot, ahol bemutatattuk, hogy az akcióterület,
mely tematikus célok megvalósulását szolgálja.

zajterhelést
csökkenti
levegő
szennyezettséget csökkenti
gyalogos
és
kerékpáros
közlekedést
segíti
VÁTERV95 KFT
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népességmegtartást
segíti, népességvon„N” jelű
zást növeli
Szentimre
időskorúak
foglalkozvárosrész
tatási
lehetőségeit
bővíti és kulturális
ellátását javítja
kulturális életet fellendíti, programkínálatot biztosít minden
korosztálynak
különböző
korcsoportok
kapcsolatát
erősíti (helytörténet,
közös programok)
időskorúak foglalkoztatási
lehetőségeit
„B” jelű
bővíti és kulturális
Gellérthegy
ellátását javítja
városrész

központrendszer
továbbfejlesztését
segíti
közterületek
rendezését
karakteressé teszi
építészeti
kartaktert erősíti,
értékek
megőrzését segíti
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zöldfelület
üzleti és humán
zajszennyezést
fejlesztését
funkció fejlesztését
csökkenti
segíti
segíti
közpark
hiá- idegenforgalom fej- levegő
nyos területe- lesztését támogatja
szennyezettséken a zöldfelüget csökkenti
leteket bővíti
mikroklímát
élénkíti a kereske- gyalogos
és
javító kertésze- delmet, a kultúra kerékpáros
ti intézkedések gazdasági termékké közlekedést
kedvező hatás
válik
segíti
növeli
az
önkormányzat adóbevételeit

közterületek
rendezését
elősegíti

Erősíti és élénkíti az
idegenforgalmat

Megoldja
a
Gárdonyi szobor terének és
a Gellérthegynek közvetlen
gyalogos kapcsolatát

kulturális életet fellendíti, programkínálatot biztosít minden
korosztálynak

7.3 ÚJBUDA KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE
7.3.1 Az akcióterület lehatárolása
Az akcióterület három városrészben helyezkedik el, a Lágymányosi, a Szentimrei és a Gellérthegyi városrészekben. Határait a Gellért tér északi határa, a Mányoki út, a Ménesi út, a Himfy utca, a Móricz
Zsigmond tér déli határa, a Karinthy Frigyes út, a Bicskei utca, a Lágymányosi utca, a Kende utca, a
Bertalan Lajos utca, a Budafoki út jelöli ki.
7.3.2 A jogosultság igazolása
A lehatárolt akcióterület a megjelölt indikátorok közül legalább egyet teljesítenie kell. A megjelölt indikátorok:
• a város gazdasági súlyponti területe;
• a város közösségi-társadalmi súlyponti területe.
7.3.3 Helyzetelemzés
7.3.3.1. Az akcióterület adatai
Forrás: 2001 évi népszámlálás
Mutatók
lakónépesség száma (db)
lakónépességen belül 0-14
évesek aránya (%)
lakónépességen belül 15-59
évesek aránya (%)
lakónépességen belül 15-59
évesek száma (fő)
lakónépességen belül 60-x
évesek aránya (%)
vitalitási index
max. általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59) belül (%)
felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebb népesség
arányában (%)
lakásállomány (db)
alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
rendszeres munkajövedelem2009. MÁRCIUS

akcióterület

XI. kerület
összesen
144 441
10,3

Lágymányosi
városrész
23 852
7,0

Szentimre
városrész
11 706
9,8

Gellérthegy
városrész
5 471
9,1

63,2

59,4

56,7

59,2

61,6

91 287

14 168

6 637

3 239

3566

26,5

33,6

33,5

31,8

28,7

0,39

0,21

0,29

0,29

0,34

11,3

9,3

8.7

9,0

9,3

33,7

35,5

42,5

48,5

39,3

70 183

12 943

6 802

2 665

3 231

4,4

4,7

5,8

4,8

6,4
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mel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül (%)
max. ált. isk. végzettségűek és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül (%)
foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül (%)
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)
állandó népesség száma (fő)
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41,6
40,4
48,8

39,0

48,4

6,2

5,4

4,9

5,8

4,8

57,4

48,5

56,4

49,1

56,0

41,4

52,4

48,1

45,0

45,1

132 949

20 223

10 818

4 661

5 285

A táblázat adatainak tanúsága szerint megállapítható, hogy az akcióterület a három városrész legsűrűbben lakott területe, ahol a kedvező adottságok és a problémák együttesen koncentráltan jelentkeznek,
nevezetesen
• a vitalitási index kedvezőbb mindhárom városrésznél, de nem éri el a kerületi átlagot;
• itt magasabb a komfort nélküli lakások száma, mint az érintett három városrész bármelyikében;
• a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a Gellérthegyi városrészi aránnyal közel azonos,
ugyanakkor a kerületi átlagnál magasabb.
A többi adat az érintett városrészek jellemző mutató számai közelében helyezkedik el, eltérő jellegzetességet nem mutat.
Az adatokat a kerületi átlaggal összehasonlítva, az alábbi jellegzetességek emelhetők ki:
• a fiatalok aránya alacsonyabb,
• az idősek aránya magasabb,
• ennek egyenes következményeként a vitalitási index alacsonyabb,
• legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány kisebb, mint az átlag,
• a felsőfokú végzettségűek aránya magasabb,
• több az alacsony komfort fokozatú lakások aránya,
• több a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya,
• kevesebb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezők aránya,
• kevesebb a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú (15-64 éves) népességen belül,
• a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya magasabb az átlagnál.
A kerületi összehasonlítás tanulsága, hogy az akcióterületi beavatkozás a statisztikai adatok alapján is
indokolt, mert a legtöbb mutató a kerületi egészével összehasonlítva kedvezőtlenebb.
7.3.3.2. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti jellemzői és problémái
Az akcióterület társadalmi problémáit már az előző 7.3.3.1. fejezetben elemeztük. Az 5.2.1 fejezetben a
társadalmi problémák halmozódására pontozási módszerrel hívtuk fel a figyelmet. E szerint, a társadalmi problémákat jelző adatokat összehasonlítva megállapítható, hogy az akció terület társadalmi jellemzői összességükben negatívak, de szélsőséget nem képviselnek. A negatív megítélés a vitalitási indexből, az alacsony komfort fokozatú lakások, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők számából, a foglalkoztatottak arányából, és a foglalkoztatott nélküli háztartások arányából adódik.
Az akcióterületen jelentős üzemi telephely nem található, kisebb műhelyek az épületek alagsorában
működnek. Az idegenforgalmi, kereskedelmi gazdasági tevékenység a jellemző.
Az akcióterület környezeti állapota elhanyagolt. Sok a rehabilitációra váró épület, kevés a zöldfelület, a
gyalogos felület, a pihenésre alkalmas terület, nagy a Bartók Béla úton a gépjárműforgalom, a Móricz
Zsigmond tér és a Gellért tér közlekedési elosztó csomópont, ennek következtében magas a zajártalom
mind a Bartók Béla út mentén, mind a két említett téren, ill. környékén. Barnamezős rehabilitációs terület
a Hadik laktanya, melynek privatizációja elindult, így az idegenforgalmi hasznosításnak remélhetőleg
nem lesz akadálya.
7.3.4 A fejlesztési célok és beavatkozások
7.3.4.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai
A funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztés alapvető célja:
• egyrészről a kerület kulturális központjának kiépítése, azaz olyan kulturális funkciók koncentrált
telepítése, amelyek a kerület lakói számára a mainál kedvezőbb színvonalasabb közművelődési,
2009. MÁRCIUS
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szabadidő-eltöltési lehetőségeket tudnak kínálni, ill. a kerületbe látogatók, turisták számára vonzerőt teremtenek;
másrészről a kerület egyik legsűrűbben lakott városrészében a mainál kulturáltabb közterületi állapotok megteremtése, a gyalogos gépjárműforgalomtól mentes közterületek növelése, pihenőhelyek kijelölése.

célok
1.1 népességmegtartás

1.2 időskorúak ellátásának javítása

1.5 kulturális élet fellendítése

1.7 az élhető város megalapozása

2.5 központrendszer továbbfejlesztése

2.6 közterületek rendezése, felszereltség javítása

3.3 közpark-hiányos területek zöldfelület fejlesztése

4.3 rekreáció, egészséggazdaság, idegenforgalom fejlesztése
4.7 üzleti és humán funkciójú fejlesztési területek kijelölése

5.7 parkolási problémák megoldása, P+R és jelentősebb
parkolók

megvalósítási javaslatok, fejlesztési beavatkozások
A Kulturális Központ kiépítésével növekszik a kötődés a
városrészekhez, a környezeti színvonal emelkedésével,
a környezeti állapotok javításával a népesség elvándorlási üteme lecsökken, majd stabilizálódik.
A beavatkozások hatására az időskorúak program kínálata javul, a nyugdíjas foglalkoztatottak száma növekszik az új kulturális létesítmények működtetésével.
Az akcióterületi beavatkozások súlypontja a Gárdonyi
szobor környékén olyan kulturális létesítmények építése, melyek a kulturális/közösségi élet fellendítését szolgálják és a tér szabadtéri kulturális rendezvények színhelyévé válik
A megvalósuló közterületi rendezésekkel, a kulturális
ellátó intézmények építésével a kerületben lakók élete
gazdagabbá, élhetőbbé válik.
A Kulturális Központ építésével, a kerület legnagyobb
laksűrűségű területén új központi hely épül ki, mely a
hagyományos városi struktúrában helyezkedik el és a
bevásárlóközpontokkal ellentétben az utca és a tér
fogalmi megerősítését is szolgálja.
A Gárdonyi szobor környéki tér és a Francia udvar rendezésével alakulhat ki a Kulturális Központ súlyponti
területe. A közterületek igényes kialakításával, bútorozásával valósítható meg a kitűzött cél.
Az akcióterület közpark-hiányos városrészekben helyezkedik el. Ezért fontos a zöldfelületek bővítése (függőleges felületeken/pergolákon is), cél a gépjárműforgalomtól mentes parkok/ gyalogos terek kialakítása.
Az akcióterületen két idegenforgalmi célú nagyberuházás hajtható végre: a Gellért szálló bővítése és a Hadik
laktanya idegenforgalmi célú hasznosítása.
A beavatkozások hatása a Gárdonyi szobor környékén
túl kiterjed a Bartók Béla út akcióterületen belüli teljes
hosszára, ahol a kulturális központhoz illő kulturális
kereskedelmi és humán funkciócserék következnek be.
Az akcióterületen belül a jelenlegi közterületi parkolók
nem elégségesek, ezért a Hadik laktanya átépítése
során gondoskodni kell legalább 200 fh-es közhasználatú térszín alatti parkolóhely létesítéséről is.

7.3.4.2. A megcélzott, elérendő indikátorok

A fejlesztések hatására az érintett városrészek megújulása a központi területek rehabilitációja felgyorsul,
2013-ra mindhárom városrészben cél, hogy
• a vitalitási indexek érjék el a 2001. évi kerületi átlagot (0,21, 0,29→0,39);
• az alacsony komfortfokozatú lakások száma csökkenjen a kerületi átlag 2001. évi értékére (4,7
4,8,5,8→4,4);
• a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül érje el a kerületi átlag 2001. évi értékét
(48,5%, 49,1%, 56,4%→57,4%);
• a lakosság elvándorlása, ill. csökkenése az érintett városrészekben mérséklődjön, (az érintett városrészek 2001. évi részesedési aránya a kerület össznépességéhez viszonyítva stabilizálódjon);
• az idegenforgalomban az egy vendégre jutó tartózkodási idő emelkedjen (2006. évi 2,54→2,7)
• a szállodaférőhelyek száma emelkedjen (2006. évi 4 542 fh→6000 fh)
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7.3.4.3. Fejlesztési programok

Az alábbi táblázat az akcióterület egészén végrehajtandó beavatkozásokat tünteti fel, megjelölve, kiemelve az első ütemben (2009-2010) megvalósítandó tervezett fejlesztéseket, melyek egy támogatási
pályázat tárgyai lehetnek.
A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői, az I. ütem jelölésével.
A táblázatban alkalmazott színek jelmagyarázata
I. ütem a támogatási pályázatba javasolt, a közszféra által megvalósítandó feladatok
a magánszféra által megvalósítandó, a támogatási pályázathoz kapcsolódó projektek
a támogatási pályázathoz kapcsolódó, közszféra által megvalósítandó fejlesztések
azok a fejlesztések, melyek vagy megelőzik a támogatási pályázatot, vagy nem kapcsolódnak közvetlen hozzá
Fejlesztési feladatcsoportok

Projektek

jel

megnevezés

jel

megnevezés

ANB1

Gárdonyi szobor
körüli tér rehabilitációja

1

közcélú tulajdonszerzés

2
3
4
5

irodalmi kávéház visszaállítása
civilek házának kialakítása
galéria bővítése
a tér falait alkotó épületek homlokzat-rehabilitációja
portálok átalakítása egységes
elvek alapján
a tér forgalmi rendjének átrendezése
gyalogos felületek kialakítása
zöldfelületek telepítése
vízfelület kialakítása
utcabútorozás, utcai berendezési tárgyak elhelyezése
11.1 pergola

6
7
8
9
10
11

12
13
14

Jellemző adatok

11.2

szeméttároló

11.3

pad

11.4

asztal

11.5

favédőrács

(fh) épület
bruttó
(db) szintterület m²
(fm)

képzőművészeti alkotás elhelyezése az épületek homlokzatán
képzőművészeti alkotás elhelyezése a burkolatban
pavilonok telepítése
közösségi ház előtt

15

2009. MÁRCIUS

--113 lakás
--210 üzlet

díszvilágítás kialakítása
15.1 épület megvilágítás
(Hadik Kávéház épülete)
15.2 szobor megvilágítás
15.3

alacsony térvilágítás

15.4
15 5

burkolatban elhelyezett
világítás
medence megvilágítás

15.6

tájékoztató kivetítő
247

410

430
220
880
5800
felület
250 fm

2010
800
60
110
fm
10
db
9
db
3
db
14
db
1
db
1
db

2
db
1
db

Hadik teraszon

burkolat telektem² (fm) rület m²

10 m²/db
10 m²

1
db
1
db
300
fm
120
fm
5
db
20
VÁTERV95 KFT

BUDAPEST, XI. KERÜLET, ÚJBUDA

ANB2

Csonka Múzeum melletti
Franciaudvar
közcélú rendezése

16

térfigyelő-rendszer telepítése

17

közművek
17.1 vízi közművek

1
2
3
4
5
6
7

8
9

ANB4

Móricz
Zsigmond téri gombaépület rehabilitációja

17.2

energiaközművek

17.3

kábel tv és hírközlés

közcélú tulajdonszerzés
Bartók Béla út 29. épületben a
jelenlegi pékség helyén közösségi létesítmény kialakítása
a pékség áttelepítése
Bartók Béla út 29. épületben a
földszinti üzletek funkcióváltása
térburkolatok kialakítása
5.1. franciaudvar
5.2
utca
zöldfelületek és vízfelületek rendezése
utcabútorozás, utcai berendezési tárgyak elhelyezése
7.1
szemétgyűjtő
7.2

pad

7.3

asztal

7.4

favédőrács

Mányoki utat összekötő közterületi lépcső kialakítása
díszvilágítás kialakítása
9.1
szobor, szökőkút megvilágítás
9.2
alacsony térvilágítás
9.3

burkolatban elhelyezett

9.4

medence megvilágítás

10

térfigyelő-rendszer telepítése

11

közművek
11.1 vízi közművek

1
2
3

11.2

energiaközművek

11.7

kábel tv és hírközlés

az épület felújítása
épület udvarának rendezése
díszvilágítás
3.1
épület-megvilágítás
3.2

ANB5

Bartók Béla út
menti épületek
felújítása
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1
2

burkolatban elhelyezett

homlokzat felújítás
portálok átalakítása egységes
elvek alapján
248

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
m²
10
db
74
fm
325
fm
135
fm

24 üzlet
455

450

455
160
450
300
30

5
db
10
db
4
db
10
db
100

2
db
120
fm
80
fm
2
db
3
db
62
fm
130
fm
55
fm
460
150
50
fm
10
fm
20700 felület
900
fm
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3
4

5
6
1
ANB6

Hadik laktanya
idegenforgalmi
hasznosítása

2
3
4
5
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járdák menti növények telepítése
utcabútorozás
4.1

padok

4.2

szemétgyűjtő

4.3

favédőrács

önkormányzati üzletek funkcióváltása
épületek díszvilágítása
épületek átalakítása, kibővítése
1.1 meglévő átalakítása
1.2 új épületek
közhasználatú garázs létesít.
térburkolatok kialakítása a tervezett szálloda előtti téren
zöldfelületek kialakítása
díszvilágítás
6.1
épület kivilágítása
6.2

6

térfigyelő-rendszer telepítése

7

közművek
7.1
vízi közművek
7.2

ANB7

ANB8

burkolatban elhelyezett

20
db
40
db
130
db
690
240
fm

9000
6000
200
fh

2500
500
50
fm
120
fm
3
db
215
fm

energiaközművek

Gellért
Szálló
bővítése

1

új szálloda épület

2

közhasználatú garázs kialakítása

Szt. Gellért tér
rendezésének
kiegészítése

1

a házasságkötő előtti gyalogos
közterület rendezése
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Gárdonyi szobor terén elhelyezendő, Hadik
Kávéház-étterem előtti teraszt kiszolgáló pavilon

A vízmedence terepcsatlakozási vázlatai

7.3.5. Pénzügyi terv
7.3.5.1. A pályázat előzetes összefoglaló költségvetése
A táblázat az akcióterület összes projektjeinek költségeit tartalmazza, kiemelve az I. ütem önkormányzati támogatási pályázat témáit.
A táblázatban alkalmazott színek jelmagyarázata
I. ütem a támogatási pályázatba javasolt, a közszféra által megvalósítandó feladatok
a magánszféra által megvalósítandó, a támogatási pályázathoz kapcsolódó projektek
a támogatási pályázathoz kapcsolódó, a közszféra által megvalósítandó fejlesztések
azok a fejlesztések, melyek vagy megelőzik a támogatási pályázatot, vagy nem kapcsolódnak közvetlen hozzá

Megnevezés

Mennyiség

Fajlagos
költség
eFt/egység

Építés
költsége
MFt

10%tervezés művezetés,
műszaki
ellenőrzés
MFt

Nettó
összköltség
MFt

20% ÁFA
MFt

10%
tartalék
MFt

ANB1 Gárdonyi szobor körüli tér rehabilitációja
1 közcélú tulajdonszerzés
--lakás
--üzlet
2. irodalmi kávéház étterem rehabilitációja
3 civilek házának átalakítása
--átalakítás
--akadálymentesítés
4. galéria bővítése
--átalakítás
--akadálymentesítés
5.a tér falait alkotó épületek
utcai homlokzatainak
felújítása
6 portálok átalakítása
egységes elvek alapján
7 a tér forgalmi rendjének
átrendezése
8. gyalogos felületek kialakítása
9. zöldfelületek telepítése
10. vízfelület kialakítása
11 utcabútorozás, utcai
berendezési tárgyak elhelyezése

2009. MÁRCIUS

Bruttó
költség
MFt

940,4
107,6

113 m² 0,2 MFt/m²
210 m² 0,25 MFt/m²
430 m² 0,1 MFt/m²

22.6
52,5
43,0

2,3
5,3
4,3

24,9
57,8
47,3

5,0
11,6
9,5

2,5
5,8
4,7 60,5

32,4
75,2

71,5
220 m² 0,2 MFt/m²

44,0
6,0

4,4
0,6

48,4
6,6

9,7
1,3

880 m² 0,2eFt/m²
5800 m² 0,01MFt/m²

176,0
10,0
58,0

17,6
1,0
5,8

193,6
11,0
63,8

38,7
2,2
12,8

250 fm 0,1 MFt/fm

25,0

2,5

27,5

5,5

2,8 35,8

15,0

1,5

16,5

3,3

1,7 21,5

2010 m² 0,027MFt/m²

54,3

5,4

59,7

11,9

6,0 77,6

800 m² 0,05 MFt/m²
60 m² 0,145MFt/m²

40,0
8,7

4,0
0,9

44,0
9,6

8,8
1,9

4,4 57,2
1,0 11,6
46,9

253

4,8
0,7

62,9
8,6

266,0
19,4
251,7
1,1
14,3
6,4 83,0
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--pergola
--szemétgyűjtő
--pad
--asztal
--favédőrács
12 képzőművészeti alkotás
elhelyezése az épület
homlokzatán
13 képzőművészeti alkotás
elhelyezése a burkolatban
14 pavilonok telepítése
-- közösségi ház előtt 2 db
-- Hadik kávéház teraszán
15 díszvilágítás
--épületet megvilágítása

--képzőművészeti alkotások megvilágítása
--alacsony térvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
--medence megvilágítás
--elektronikus tájékoztató
16 térfigyelő-rendszer
telepítése
17. közművek
--vízi közművek
--energiaközművek
--kábel tv és hírközlés

110 fm
10 db
9 db
3 db
14 db
1 db

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
0,2 MFt/fm
0,07 MFt/db
0,085 MFt/db
0,15 MFt/db
0,12 MFt/db

22,0
0,7
7,7
0,5
1,7

2,2
0,1
0,8
0,1
0,2

1 db

24,2
0,8
8,5
0,6
1,9
6,5

4,8
0,2
1,7
0,1
0,4
1,3

2,4
0,1
0,9
0,1
0,2
0,7 8,5

5,0

1,0

0,5 6,5
0,3 4,3
0,55 7,2
44,5
0,3

2x10 m² 1,5 MFt/db
10 m² 2,5 MFt/db

3,0
5,0

0,3
0,5

3,3
5,5

0,7
1,1

Hadik 0,05MFt/ m
kávéház
épülete55
m
3 db 0,2 MFt /db

2,8

0,3

3,1

0,6

0,6

0,1

0,7

0,1

0,1

0,9

300 fm 0,05 MFt/fm
120 fm 0,05MFt/fm

15
6,0

1,5
0,6

16,5
6,6

3,3
1,3

1,8
0,7

21,6
8,6

5 db 0,2 MFt /db
20 m²
10 db 0,50 MFt/db

1,0

0,1

1,1

0,2

0,1

1,4
8,0

5,0

0,5

5,5

1,1

0,6 7,2

74 fm
0,03 Mft/fm
325 fm 0,033 Mft/fm
135 fm

2,2
10,9
3,2

0,2
1,1
0,3

2,4
12,0
3,5

0,5
2,4
0,7

0,2
1,2
0,3

2009. MÁRCIUS

3,1
15,4
4,5

256,7
24,7

24 m² 0,25 MFt/m²
225 m² 0,05 MFt/m²

6,0
11,3

0,6
1,1

6,6
12,4

1,3
2,5

0,7
1,2

8,6
16,1
141,6

455 m² 0,20 MFt/m²

91,0
8,0

9,1
0,8

100,1
8,8

20,0
1,8

160 m² 0,05 MFt/m²

8,0

0,8

8,8

1,8

10,0
0,9 11,5

450 m² 0,027MFt/m²
300 m² 0,027MFt/m²
30 m² 0,015eFt/m²

12,2
8,1
0,5

1,2
0,8
0,1

13,4
8,9
0,6

2,7
1,8
0,1

29,0
1,3
0,9
0,1 0,8

10,0
0,9

130,1
11,5

17,4
11,6

8,2
5 db
10 db
4 db
10 db
100 m²

0,07 MFt/db
0,085 MFt/db
0,15 MFt/db
0,12 MFt/db
0,02 MFt/m²

0,4
0,9
0,5
1,2
2,0

0,1
0,1
0,1
0,2

0,4
1,0
0,6
1,3
2,2

0,1
0,2
0,1
0,3
0,4

0,4

0,1

0,1
0,1
0,1
0,2 2,8

4,4
1,3
0,8
1,7

15,3
2 db 0,2 MFt /db

0,4

120 fm 0,05 MFt/db
80 fm 0,05MFt/fm

6,0
4,0

0,6
0,4

6,6
4,4

1,3
0,9

0,7
0,4

2 db 0,2 MFt /db
3 db 0,5MFt/ db

0,4
1,5

0,2

0,4
1,7

0,1
0,3

0,2 2,1

1,9
4,6
1,4

0,2
0,5
0,1

2,1
5,0
1,5

0,4
1,0
0,3

0,2
0,5
0,2

0,5

9,2

101,2

20,2

8,6
5,7
0,5
10,7

62 fm 0,03Mft/fm
130fm 0,035
55 fm 0,025

ANB4 Móricz Zsigmond téri gombaépület rehabilitációja
1. épület-felújítás

4,0

23,0

ANB2 Csonka Múzeum melletti Franciaudvar és pékség közcélú rendezése
1 közcélú tulajdonszerzés
--üzlet szintterület
--telekterület
2. Bartók B. 29-ben a
pékség helyén közösségi
létesítmény kialakítása
--átalakítás
--akadálymentesítés
3.pékség áttelepítése
4. Bartók B. 29-ben a
földszinti üzletek funkcióváltása
5. térburkolatok kialakítása
--udvar
--utca
6. zöldfelületek és vízfelületek rendezése
7. utcabútorozás, utcai
berendezési tárgyak elhelyezése
--szemétgyűjtő
--pad
--asztal
--favédőrács
8. Bartók Béla utat és a
Mányoki utat összekötő
közterületi lépcső kialakítás
9. díszvilágítás
--szobor szökőkút megvilágítása
--alacsony térvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
--medence megvilágítás
10. térfigyelő-rendszer
telepítése
11. közművek
--vízi közművek
--energiaközművek
--kábel tv és hírközlés

31,4
1,1
11,1
0,8
2,5

460 m² 0,2 MFt/m²

92,0
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2,7
6,2
1,8

141,3
10,1 131,5
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2. az épület udvarának
rendezése
3 díszvilágítás
--épület megvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

150 m² 0,027MFt/m²

4,1

0,4

4,5

0,9

0,5 5,9

2,5
0,2

0,3

2,8
0,2

0,6

0,3

20 700 m² 0,01MFt/m²
900 fm 0,1 MFt/fm

207,0
90,0

20,7
9,0

227,7
99,0

45,5
19,8

500 m² 0,005MFt/m²

2,5

0,3

2,8

0,6

0,3 3,7

3,9
50 fm
10 fm

0,05MFt/ m
0,015MFt/fm

ANB5 Bartók Béla út menti épületek felújítása
1.homlokzat felújítások
2. portálok átalakítása
egységes elvek alapján
3. járdák menti növények
telepítése
4 utcabútorozás
--pad
--szemétgyűjtő
--favédőrács
5. önkormányzati üzletek
funkcióváltása
6 épületek díszvilágítása

510,6
22,8 296,0
9,9 128,7

20 db
40 db
130 db
690 m²

0,085 MFt/db
0,07 MFt/db
0,12 MFt/db
0,05 MFt/m²

1,7
2,8
6,5
34,5

0,2
0,3
0,7
3,4

1,9
3,1
7,2
37,9

0,4
0,6
1,4
7,6

15,8
0,2
0,3
0,7
3,8 49,3

240 fm

0,05MFt/ m

12,0

1,2

13,2

2,6

1,3 17,1

ANB6 Hadik laktanya idegenforgalmi hasznosítása
1 épületek átalakítása,
bővítése
--meglévő átalakítása
--új épület
2 közhasználatú garázs
létesítése
3. térburkolatok kialakítása
a tervezett szálloda előtti
téren
4. zöldfelületek kialakítása
5 díszvilágítás
--épület megvilágítás
--burkolatban elhelyezett
világítás
6 térfigyelő-rendszer telepítése
7. közművek
--vízi közművek

9000 m²
6000 m²
200 fh
4000 m²
2500 m²
500 m²

9555,2

0,3 MFt/m²
0,55 MFt/m²
0,15 MFt/m²

2 700,0
3 300,0
600,0

270,0
330,0
60,0

2 970,0
3 630,0
660,0

594,0
726,0
132,0

0,027MFt/m²

67,5

6,8

74,3

14,9

7,4 96,6

2,5

0,3

2,8

0,6

0,3 3,7

2,5
1,8

0,3
0,2

2,8
2,0

0,6
0,4

0,3
0,2

0,3

0,1

0,005MFt/m
²

297,0
3 861,0
363,0
4 719,0
66,0 858,0

6,3
50 fm 0,05MFt/ m
120 fm 0,015MFt/fm
0,1MFt/ db

0,3

215 fm

0,03 MFt/fm

6,5

0,6

7,1

1,4

0,4

10
MFt/szoba
0,15 MFt/m²

3 000,0

300,0

3 300,0

660,0

330,0 4 290,0

300,0

30,0

330,0

66,0

33,0 429,0

8,1

0,8

8,9

1,8

0,9 11,6

10,2

100 fh
2000 m²

0,7

10,2

4 719,0

ANB8 Gellért tér rendezésének kiegészítése
1. a házasságkötő előtti
gyalogos közterület rendezése

3,7
2,6

3 db

300 szoba

2. közhasználatú garázs
kialakítása

2,5
4,0
9,3

8580,0

ANB7 Gellért Szálló kibővítése
1 új szálló épület

3,7
0,2

11,6

300 m² 0,027MFt/m²

∑∑ 16 134,6
A következő táblázat a támogatási pályázatban szerepeltetendő projektek költségeit és az igényelt
támogatási összegeket tűnteti fel. (Az előző táblázatokban narancsszínnel jelölt feladatok.)
projektcsoport
megnevezése

projekt
megnevezése

ANB1
GÁRDONYI SZOBOR KÖRÜLI TÉR
REHABILITÁCIÓJA

1.

3

4

7
1

projektelem megnevezése

KÖZCÉLÚ TULAJDONSZERZÉS

bruttó
költs. MFt
107,6

1.1

lakás kisajátítás

1.2

üzlet kisajátítás

CIVILEK HÁZÁNAK ÁTALAKÍTÁSA
átalakítás

3.2

akadálymentesítés

GALÉRIA BŐVÍTÉSE
4.1

átalakítás

4.2

akadálymentesítés

A TÉR FORGALMI RENDJÉNEK ÁTRENDEZÉSE

támogatás
MFt

85

(90,0)

85

60,8

85

226,1

85

18,3

1

32,4
75,2
71,5

3.1

támogatási %

62,9
8,6
266,0
251,7
14,3
21,5

A tulajdonszerzés támogatási összege azonban nem haladhatja meg a pályázatban elszámolható költségek 10 %-át.
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ANB2
CSONKA MÚZEUM
MELLETTI FRANCIA
UDVAR RENDEZÉSE ÉS PÉKSÉG
HELYÉN
KÖZÖSSÉGI CÉLÚ
LÉTESÍTMÉNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

8

GYALOGOS FELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

77,6

85

66,0

9

48,6

ZÖLDFELÜLETEK TELEPÍTÉSE

57,2

85

10

VÍZFELÜLET KIALAKÍTÁSA

11,6

85

9,9

11

UTCABÚTOROZÁS, UTCAI BERENDEZÉSI TÁRGYAK

14,5

85

12,3

85

7,2

11.1

szemétgyűjtő

11.2

pad

11.3

asztal

11.4

favédőrács

2,5

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS ELHELYEZÉSE AZ ÉPÜLET HOMLOKZATÁN

8,5

13

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS ELHELYEZÉSE BURKOLATBAN

6,5

85

5,5

15

DÍSZVILÁGÍTÁS

44,5

85

37,8

15.1

épület megvilágítása

4,0

15.2

képzőművészeti alkotások megvilágítása

0,9

15.3

alacsony térvilágítás

15.4

burkolatban elhelyezett világítás

15.5

medence megvilágítása

1,4

15.6

elektronikus tájékoztató

8,0

21,6
8,6

16

TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

7,2

85

6,1

17

KÖZMŰVEK

23,0

25

5,8

85

(21,7)

85

120,4

85

24,7

85

0,7

85

7,0

85

2,4

85

13,0

1

3

17.1

vízi közművek

17.2

energia közművek

17.3

kábel tv és hírközlés

KÖZCÉLÚ TULAJDONSZERZÉS

3,1
15,4
4,5
25,5

1.1

üzlet kisajátítás

8,6

1.2

telek kisajátítás

16,9

BARTÓK B. 29.-BEN A PÉKSÉG HELYÉN KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSA
3.1

átalakítás

3.2

akadálymentesítés

TÉRBURKOLATOK KIALAKÍTÁSA

141,6

udvaron

6.2

utcán

11,5
17,4
11,6

7

ZÖLDFELÜLETEK ÉS VÍZFELÜLETEK RENDEZÉSE

0,8

8

UTCABÚTOROZÁS, UTCAI BERENDEZÉSI TÁRGYAK

8,2

8.1

szemétgyűjtő

8.2

pad

1,3

8.3

asztal

0,8

4,4

8.4

favédőrács

1,7

9.

A BARTÓK BÉLA UTAT ÉS A MÁNYOKI UTAT ÖSSZEKÖTŐ
KÖZTERÜLETI LÉPCSŐ

2,8

10

DÍSZVILÁGÍTÁS

15,3
szobor, szökőkút megvilágítása

0,5

10.2

alacsony térvilágítás

8,6

10.3

burkolatban elhelyezett világítás

5,7

10.4

medence megvilágítása

0,5

11

TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

2,1

85

1,8

12

KÖZMŰVEK

10,7

25

2,7

85

25,5

17.1

vízi közművek

17.2

energia közművek

6,2

17.3

kábel tv és hírközlés

1,8

2,7

1

ÚT XI. KFT MENEDZSMENT

30,0

2

KÖNYVVIZSGÁLAT

10,0

ÖSSZESEN

2

130,1
29,0

6.1

10.1

2

0,8

12

6

10 MENEDZSMENT KÖLTSÉGE

1,1
11,1

993,2

8,5

(82,8%) 822.8

A tulajdonszerzés támogatási összege azonban nem haladhatja meg a pályázatban elszámolható költségek 10 %-át.
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Az alábbi táblázat a támogatási pályázat „C” pénzügyi konstrukciójának megfelelő feladat és költségöszszesítést érzékelteti.
A „C” pénzügyi konstrukció lényege, hogy a magántőke beruházása nem a támogatási szerződés keretében jelenik meg. Az önkormányzat nem köt szerződést a befektetőkkel, de a támogatott projektek keretében megteremti a kapcsolódó magánbefektetések lehetőségét. A támogatási szerződésben azonban ebben az esetben is rögzíteni kell, hogy 10 éven belül mekkora magántőke befektetést indukál a
támogatás. A „C” konstrukcióban a támogatási arány nem lehet magasabb, mint 40%, azaz az önkormányzati önerő aránya legalább 60 % kell legyen.
projektcsoport
megnevezése

ANB1
GÁRDONYI SZOBOR KÖRÜLI TÉR
REHABILITÁCIÓJA

projekt
megnevezése

1.

3

4

projektelem megnevezése

MFt

KÖZCÉLÚ TULAJDONSZERZÉS
lakás kisajátítás

1.2

üzlet kisajátítás

CIVILEK HÁZÁNAK ÁTALAKÍTÁSA
3.1 átalakítás
3.2

akadálymentesítés

4.1

átalakítás

4.2

akadálymentesítés

GALÉRIA BŐVÍTÉSE

önkormányzati
önerő

magán

MFt

MFt

60,8

10,7

226,1

39,9

A TÉR FALAIT ALKOTÓ ÉPÜLETEK UTCAI HOMLOKZATAINAK
FELÚJÍTÁSA

6

PORTÁLOK ÁTALAKÍTÁSA EGYSÉGES ELVEK ALAPJÁN

7

A TÉR FORGALMI RENDJÉNEK ÁTRENDEZÉSE

18,3

3,2

8

GYALOGOS FELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

66,0

11,6

58,1

9

ZÖLDFELÜLETEK TELEPÍTÉSE

48,6

8,6

VÍZFELÜLET KIALAKÍTÁSA

9,9

1,7

11

UTCABÚTOROZÁS, UTCAI BERENDEZÉSI TÁRGYAK

12,3

2,2

31,4

pergola

11.2

szemétgyűjtő

11.3

pad

11.4

asztal

11.5

favédőrács

12

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS ELHELYEZÉSE AZ ÉPÜLET HOMLOKZATÁN

7,2

1,3

13

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS ELHELYEZÉSE BURKOLATBAN

5,5

1,0

14

PAVILONOK TELEPÍTÉSE

15

DÍSZVILÁGÍTÁS

4,3

15.1

épület megvilágítása

15.2

képzőművészeti alkotások megvilágítása

15.3

alacsony térvilágítás

15.4

burkolatban elhelyezett világítás

15.6

medence megvilágítása

15.7

elektronikus tájékoztató

37,8

6,7

7,2

16

TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

6,1

1,1

17

KÖZMŰVEK

5,8

17,2

21,7

3,8

120,4

21,2

2

24,9
35,8

10

1

befektetésből

17,6

5

17.1

vízi közművek

17.2

energia közművek

17.3

kábel tv és hírközlés

KÖZCÉLÚ TULAJDONSZERZÉS
1.1

üzlet kisajátítás

1.2

telek kisajátítás

BARTÓK B. 29.-BEN A PÉKSÉG HELYÉN KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSA
3.1

2009. MÁRCIUS

90,0

1.1

11.1

ANB2
CSONKA MÚZEUM
MELLETTI FRANCIA
UDVAR
KÖZCÉLÚ RENDEZÉSE

támogatás

átalakítás
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3.2

akadálymentesítés

4

PÉKSÉG ÁTTELEPÍTÉSE

5

BARTÓK B. 29-BEN A FÖLDSZINTI ÜZLETEK FUNKCIÓVÁLTÁSA

10,0

6

TÉRBURKOLATOK KIALAKÍTÁSA
6.1

udvaron

6.2

utcán

11,5
24,7

4,3

7

ZÖLDFELÜLETEK ÉS VÍZFELÜLETEK RENDEZÉSE

0,7

0,1

8

UTCABÚTOROZÁS, UTCAI BERENDEZÉSI TÁRGYAK

7,0

1,2

8.1

szemétgyűjtő

8.2

pad

8.3

asztal

8.4

favédőrács

9.

A BARTÓK BÉLA UTAT ÉS A MÁNYOKI UTAT ÖSSZEKÖTŐ
KÖZTERÜLETI LÉPCSŐ

2,4

0,4

10

DÍSZVILÁGÍTÁS

13,0

2,3

10.1

szobor, szökőkút megvilágítása

10.2

alacsony térvilágítás

10.3

burkolatban elhelyezett világítás

10.4

medence megvilágítása

11

TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

1,8

0,3

12

KÖZMŰVEK

2,7

8,0

12.1

vízi közművek

12.2

energia közművek

12.3

kábel tv és hírközlés

ANB4
MÓRICZ 1
ZSIGMOND TÉRI 2
GOMBAÉPÜLET
3
REHABILITÁCIÓJA

ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS

131,5

AZ ÉPÜLET UDVARÁNAK RENDEZÉSE

5,9

DÍSZVILÁGÍTÁS

3,9

ANB5 BARTÓK
BÉLA ÚT MENTI
ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

1

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSOK

2

PORTÁLOK ÁTALAKÍTÁSA EGYSÉGES ELVEK ALAPJÁN

3

JÁRDÁK MENTI NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSE

3,7

4

UTCABÚTOROZÁS

15,8

3.1

épület megvilágítás

3.2

burkolatban elhelyezett világítás

4.1

10 MENEDZSMENT KÖLTSÉGE
11. SZOFT KÖLTSÉGEK

pad

4.2

szemétgyűjtő

4.3

favédőrács

ÖNKORMÁNYZATI ÜZLETEK FUNKCIÓVÁLTÁSA

6

ÉPÜLETEK DÍSZVILÁGÍTÁSA

17,1

A HÁZASSÁGKÖTŐ ELŐTTI GYALOGOS KÖZTERÜLET RENDEZÉSE

11,6

1

IVS ÉS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV KÉSZÍTÉSE

8,6

2

VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

6,4

49,3

1

ÚT XI KFT MENEDZSMENT

25,5

4,5

2

KÖNYVVIZSGÁLAT

8,5

1,5

1

MARKETING

15,0

2

RENDEZVÉNYEK

20,0

3

PROJEKT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

6,0

ÖSSZESEN

1 895,9

A „C” PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓ ÖSSZETEVŐINEK ARÁNYA
költségnemek
TÁMOGATÁS
ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ (ÉS KAPCSOLÓDÓ MAGÁNBEFEKTETÉS) ÖSSZESEN
ÖSSZES FEJLESZTÉS
KISAJÁTÍTÁS, TULAJDONSZERZÉS TÁMOGATÁSA
2009. MÁRCIUS

88,8
128,7

5

ANB8
GELLÉRT 1
TÉR
RENDEZÉSÉNEK
KIEGÉSZÍTÉSE
9. ELŐKÉSZÍTŐ
KÖLTSÉGEK

207,2

258

822,8

695,5

MFt

377,6

%
822,8

43,4

1 073,1
1 137,5
1 895,9

56,6
100,0

111,7
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Megjegyzés: A homlokzat felújításoknál az önkormányzati támogatást – korábbi önkormányzati döntésnek megfelelően - 70%-kal vettük figyelembe 30 % lakossági önerővel. Az arányt meg kell változtatni,
mert így nem tartható a pályázati legalább 60 %-os önkormányzati és 40 %-os támogatási arány (mely a
fenti számítás alapján 56,6% és 43,4 %).
7.3.5.2. Kockázatok elemzése
A terv megvalósításában az egyik legnagyobb problémát a parkolási gondok fennmaradása jelentheti.
Ha nem oldódik meg a parkolókapacitás bővítése, ha
•

elmarad a Hadik laktanya alatt (és a Műegyetem rakpart alatt) a mélyparkoló kialakítása, akkor
a terület – bár tömegközlekedéssel jól megközelíthető - mégsem lesz alkalmas
o

nagyobb látogató forgalom befogadására, különösen nem a kulturális rendezvények keltette lökésszerű parkolóforgalom/igények kielégítésére,

o

a kulturális kereskedelem fejlesztésére, a kereskedelmi színvonal lényeges emelésére,

o

a területen megtermelt bevételek lényeges emelésére,

o

a turisztikai kereslet növelésére,

•

elmarad vagy csak részlegesen valósul meg a Gárdonyi szobor körüli tér gyalogos térré alakítása nem szűnik meg a balra nagyíves kanyar a Hadik Kávéház előtt és nem lesz zsákutca a Bercsényi utca):
o nem alakítható ki a teret szegélyező épületek és a tér közvetlen – funkcionális és esztétikai – kapcsolata,
o a tér melletti funkciók nem fejtik ki eléggé vonzó hatásukat, mivel minden csak épületen
belül „rejtve” zajlik, a benti funkció nem tud „kivonulni” a térre,
o kisebb pozitív társadalmi hatás várható, mert kevesebb látogatót vonz a terület,
o nem lehet színvonalas közterületeket és mindenki számára hozzáférhető közösségi tereket létrehozni,

•

a Bartók 32-ben nem a teljes földszint alakul át közösségi célra
o a földszinti lakások megmaradása az udvar galériához kapcsolását és lefedését ellehetetleníti,
o üzlethelyiségek átalakítását lehetetlenné teszi, ezáltal a tér felé a homlokzat megnyitása
és egységes portálrendszer kialakítása is kérdésessé válik,
o a szabadtéri és épületbeli funkciók összekapcsolása ellehetetlenül,
o a lakók számára nem alakul ki egy emelettel feljebb (naposabb/világosabb) parkosított
udvar, tetőterasz/tetőkert,

•

a Hadik Kávéház földszinti funkcióváltásai nem valósulnak meg:
o nem lehet megnyitni a teljes tér felőli földszintet a Gárdonyi szobor körüli térre,
o féloldalassá válik a terasz, kihasználatlanul maradnak a tér hasznosítási lehetőségei,
o nem lesz indokolt a pergolák kialakítása, ennek elmaradásával kevesebb lesz a zöld,
nem valósul meg a mikroklímát alakító hatás,
o az ott maradó de oda nem illő funkciók gyalogosforgalma zavaró lehet a kávéházi terasz
számára,

•

a Hadik laktanya privatizációja elhúzódik vagy elmarad, a honvédségi terület nem a terv szerinti idegenforgalmi és kulturális funkcióra alakul át
o megmarad a zárt honvédelmi terület, nem kapcsolódik be a Bartók Béla úti átalakulásokba, fejlődésbe, zárványként marad,
o nem szállodává épül át, ezáltal nem kapcsolódik be az idegenforgalomba és a kulturális
központ életébe,
o nem épül meg a külső használatra is megnyitott, színházként vagy koncert teremként is
használható konferenciaközpont,
o a belső udvar egy része nem lesz közhasználatra megnyitott terület,
o irodává alakulás esetén a munkába járás miatt megnő a környék forgalmi terhelése a
csúcsórákban, ugyanakkor a környezetétől elzártan, zárványként működik tovább,
o elmarad a közhasználatra szánt mélyparkoló megépítése,

•

elmarad a zebra áthelyezés:
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nem teremtődik meg a tér két oldala közötti közvetlen kapcsolat,
a térrészek együttműködése, egymást kiegészítő funkciók együttese nem jön létre,

•

nem valósul meg a lépcsős gyalogos kapcsolat a Mányoki út (Gellérthegy felé):
o nem lesz közvetlen megközelítése a kulturális városközpontnak a Gellérthegy felől,
o a szolgáltatásokat nagy részben igénybe vevő hegyvidék lakossága csak kerülő úton tud
eljutni a Gárdonyi szobor környéki közösségi/kulturális helyszínekre,

•

mégsem költözik ki a pékség:
o megmarad a franciaudvar gazdasági (nyersanyag beszállítás, áru elszállítás) szerepe,
nem alakul át díszburkolatos, gyalogos közösségi térré, elmarad a térrendezés,
o nem lesz kiülő terasz, pihenőhely, elmarad a kertészeti gazdagítás,
o nem lehet kialakítani a Helytörténeti Múzeumot,

•

nem épül meg a Gellért Szálló új épülete és vele egyidejűleg a térszín alatti parkolás:
o nem növekszik a terület idegenforgalma, és ezáltal a területen megtermelt bevétel,
o nem oldódnak meg a szálloda és a fürdő körüli parkolási nehézségek,

•

lassú és nem kellő színvonalú lesz az üzletek profilváltása:
o megcsappan az érdeklődés az üzlethelyiségek (átalakítása) iránt,
o nem a kulturális kereskedelem fog teret hódítani,
o csökken a vásárlószám és ezáltal a területi bevétel,
o nem nő megfelelő mértékben és színvonalon a vendéglátás,
o megmaradnak az ide nem illő profilú üzletek, folytatódik a leromlás, presztízsvesztés.

7.3.6. Az előkészítettség állapota
A kerület tervei között több év óta szerepel a kulturális városközpont megvalósításának terve, ennek
érdekében az alábbi lépések már megtörténtek:
7.3.6.1. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány
Az előkészítés első lépéseként 2007. júniusában elkészült a Gárdonyi szobor körüli tér és környéke
és a belső Bartók Béla út közösségi célú rehabilitáció előzetes megvalósíthatósági tanulmánya,
mely azt vizsgálta, hogy:
• milyen programmal és területi kiterjedéssel,
• nagyságrendileg mennyi pénzből,
• mely társadalmi, gazdasági problémák megoldására alkalmasan,
• a kerületfejlesztési koncepcióhoz hogyan illeszkedve,
• milyen hattósági-fővárosi egyeztetésekkel és egyetértéssel,
• milyen pályázati támogatásokkal
valósítható meg a terv.
7.3.6.2. Döntéselőkészítő tanulmány
Második lépésként 2008 februárjában elkészült a Bartók Béla kulturális sugárút döntéselőkészítő tanulmány, mely azt vizsgálta, hogy:
• az önkormányzatnak milyen
o politikai (elérendő célok, prioritások, megoldandó problémák),
o tartalmi (a fejlesztések programjának és volumenének meghatározásával kapcsolatos)
o ingatlangazdálkodási (eladás-vétel, bérbeadás vagy éppen moratórium elrendelése),
o hatósági, építéshatósági (felújítási kötelezettség, változtatási tilalom, profilváltás),
o pénzügyi (előteremthető saját erő, PPP konstrukcióban bevonható magántőke nagysága)
o a fenntartás-üzemeltetéssel kapcsolatos előzetes,
o a projekt társadalmi elfogadtatásával, a partnerség kialakításával kapcsolatos,
o a kialakítandó marketing politikával kapcsolatos ösztönzési-támogatási rendszerre vonatkozó
döntéseket szükséges meghoznia a megvalósítás lehetőségeinek megőrzése ill. a munkák elindítása
érdekében milyen terveket kell elkészíttetni.
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7.3.6.3. Közlekedési tanulmányterv
Elkészült a forgalmi rend megváltoztathatóságával kapcsolatosan is egy tanulmányterv, amely azt vizsgálta, hogy a Gárdonyi szobor körüli tér - városrendezési javaslatok szerinti - gyalogos térré alakításának milyen közlekedési feltételei/lehetőségei vannak és ezek végrehajtása milyen közlekedéshatósági
egyetértést, ill. út átépítést igényel.
7.3.6.4. IVS és előzetes akcióterületi terv
Jelen munka tartalmazza a kiadott metodika szerinti tatalmú és felépítésű Integrált Városfejlesztési Stratégiát és a kulturális városközpont Gárdonyi szobor környéki első ütemének előzetes akcióterületi tervét.
7.3.6.5. Gárdonyi szobor körüli kulturális városközpont akcióterület látványterve
A tér átrendezési javaslatainak megfelelően elkészült a 3D-s mozgóképes látványterv, amely a tervek
közösségi ismertetését, érthetőbbé tételét, lakossági bemutatását segíti.
7.3.6.6. Gárdonyi szobor környékének forgalomtechnikai és útépítési engedélyezési terve
A PRO-URBE Kft. elkészítette az első ütemben gyalogos térré alakítható terület közlekedési terveit valamint a francia udvarral való összekapcsolás javaslataival összefüggő közlekedési átalakítások terveit.
Az engedélyezéshez szükséges hatósági egyeztetés folyamatban van.
7.3.6.7. Önkormányzati előkészületek
A Polgármesteri Hivatal elkészítette az IVS és az akcióterületi partnerségi tervet és kommunikációs
tervet, mely végrehajtása – lakossági, tulajdonosi, befektetői egyeztetés – folyamatban van ill. részben
lezajlott.
Az akcióterületi terv megvalósításának valamint a pályázat pénzügyi terve ugyancsak a Polgármesteri
Hivatalnál készül ill. – a tervek pontosításának, részletezettségének megfelelően – folyamatosan pontosításra kerül.
A végrehajtásra való felkészüléshez a megvalósító szervezet létrehozása, feladatainak körvonalazása
megtörtént.

2009. MÁRCIUS

261

VÁTERV95 KFT

